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Latvija – 
tikai zars 
uz tava stumbra lielā, 
kāds acu skats 
uz ļauţu pilnām ielām. 
Es tikai logs, 
caur kuru zvaigzne vēro. 
Es tikai putns, 
kas bezgalību mēro. 
Es tikai grauds, 
kas bērniem paliks prātā, 
un roka tā 
pie tava karogkāta. 
/L.Briedis/ 

 
SIRSNĪGUS VALSTS 

SVĒTKUS! 
 

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Inta Kivleniece 

 
 
 

Novembris. Tāds pats kā bija pirms daudziem gadiem. Tāds pats, kāds 
būs pēc daudziem gadiem. Ar kailiem koku zariem un pelēkām debesīm 
virs galvas. Visas roţlapas nobirušas zemē. Krūmi jau gaida ziemu. Tā ir 
jābūt. Viss ir savās vietās. 
Novembris. Latvija svin savu dzimšanas dienu. Ko, mana Latvija, Tev 
svētkos pateikt varu, jo viss jau tūkstošreiţ pateikts. Vien gribu 
atgādināt, ka lepojos ar Tevi. 
Es lepojos ar Latviju, Latgali un Vārkavas novadu. Mēs esam skaists 
lauku novads, kurā dzīvo labi un strādīgi cilvēki. Tīrumos darbojas ļoti 
moderna tehnika, varam ābolus rudens rasā lasīt priekšautā, kas no pūra 
lādes celts. Daţā mājā vēl var redzēt, kā mazi cāļa bērni šķiļas, citā 
dzirdēt, kā kļavas lapa klusā čukstā atzīstas mīlestībā maizes garozai. 
Man, tāpat kā katram no jums, reizēm ir grūti smaidīt. Daudzi, kuri ir 
aizbraukuši, vai tie, kuri vēlas to darīt, aizrāda par mūsu valsts 
trūkumiem. Bet ticu, ka tik un tā mēs mīlam savu Dzimteni. Jo nemīlēt, 
tas ir tāpat, kā nemīlēt savus bērnus un savus vecākus. Mēs taču viņus 
mīlam ar visiem viņu niķiem un stiķiem. 
Mīlēsim un neatdosim savu dzimteni Latviju! Lai nekad nepienāk laiki, 
kādi bijuši, kad vieni aiz bailēm, citi aiz paklausības, vārdu – Latvija – 
svītroja no pantiem, rāva ārā no dziesmām un slēpa citu vārdu burzmā. 
Es lepojos ar visiem novada cilvēkiem. Dzīvosim, strādāsim, jo 
nomīdīta zeme, akmeņu vai dadţu pilns lauks nav atbildīgi par to, kādi 
tie ir. Atbildīgs ir cilvēks. 
Katru no mums Augstākais ir nolicis savā vietā. Ne labākā, ne sliktākā – 
vienkārši savā. Un cilvēkam atliek to pieņemt ar labu prātu, lai vai kā 
būtu. Glabāsim savu būtību – to dārgumu, kas katram pieder. Un katrs 
dzīves mirklis ir svēts. To tikai dienu burzmā jāspēj apjaust. 
Man gribas jums katram novēlēt kaut ko labu! Veiksmi! Bet tā jau ir 
ieslēpta mūsu domās, ko domājam. Laimi! To nekas nespēj iedot, tā 
jārada pašiem, un katram sava dzīves pieredze jāiegūst. Mīlestību! To 
mīlestību, kuru vārdos tik bieţi izrunājam mēs katrs, un to, kuru 
izpauţam pret otru cilvēku darbībā. Lai tās vienmēr savienojas 
veselumā, kā tās labi zināmās ābolu pusītes. Vārdus! No līdzcilvēkiem 
dzirdēt tikai vārdus, kas silda, kas noglāsta, piekļauj, ţēlo un sargā. Un 
ļoti labu veselību! 
Mēs lepojamies ar savām saknēm, savas tautas vēsturi, tāpēc uzskatīsim 
par goda lietu svētkos pacelt Latvijas karogu mastā pie katras mājas. 
Lai Dievs svētī Latviju un svētī arī mūs. Tad mēs katru dienu pa 
skaistam sapnim un cerībai, siltam smaidam un sirsnīgam vārdam, katru 
dienu pa prieka brītiņam iebērsim savas dzīves apcirkņos. 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  

Anita Brakovska 

 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais  rupjmaizes 
klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums.  

 /L.Vāczemnieks/ 
 

Sveicu novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas 

95.gadadienā! 
 
  Rožkalnu pagasta 

pārvaldes vadītāja Mairita 

Stulpiņa 
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Mairita Stulpiņa ir strādājusi par sociālo darbinieci, 
vēlēšanu komisijas sekretāri, uz atvaļinājuma laiku 
ir aizvietojusi pagasta pārvaldes vadītāju. Mairita 
Preiļu arodvidusskolā  ieguva grāmatveţa 
kvalifikāciju, vēlāk studēja Daugavpils 
Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, kur 
ieguva bakalaura profesionālo grādu un mājturības 
skolotāja kvalifikāciju. Viņai ir labas datorprasmes, 
ir B kategorijas autovadītājas tiesības, un viņa 
nemitīgi tiecas sevi pilnveidot.  
Mairitas kandidatūru ieteica bijusī pagasta 
pārvaldes vadītāja Anita Ruča, lauksaimniecības 
konsultante Silvija Ziemele, kā arī par viņu bija ļoti 
labas atsauksmes gan no novada Sociālā dienesta, 
gan no Bāriņtiesas, gan no vēlēšanu komisijas.  
 
STĀJAS SPĒKĀ PRECIZĒTI SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR. 59 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Vārkavas novada domes 

2013.gada 23. jūlija sēdes lēmumu Nr.25/6 
Precizēti ar 2013.gada 3.oktobra ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.29/2 
 

Vārkavas novada domes saistošie 
noteikumi Nr.59  

"Par sociālajiem pakalpojumiem 
Vārkavas novadā" 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

  
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo 
pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, 
saņemšanas nosacījumus, samaksas kārtību, lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
2. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to 
sniegšanu sekojošām iedzīvotāju grupām: 
2.1. personām (ģimenēm), kuras ar Vārkavas novada 
domes Sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) 
lēmumu atzītas par trūcīgām; 
2.2. vientuļiem pensionāriem un personām ar I un II    
invaliditātes grupu; 
2.3. vardarbībā cietuši bērni. 
3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura 
deklarējusi savu dzīves vietu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
4. Ja persona nav deklarējusi dzīves vietu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Dienestā, pie 
sociālā darbinieka, var saņemt nepieciešamo 
informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem. 

Turpinājums 3.lpp. 

Oktobrī notika 3 domes ārkārtas sēdes (3., 8., 
28.oktobrī), 1 domes kārtējā sēde (22.oktobrī) un 1 
Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras 
komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas apvienotā sēde (15.oktobrī). 

Domes ārkārtas sēdē 3.oktobrī lēma: 
1. Par Roţkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 

apstiprināšanu. 
2. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 

2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.59 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas 
novadā‖. 

3. Par stundas tarifa likmes noteikšanu. 
4. Par zemes gabala nomas līguma slēgšanu. 
5. Par daudzdzīvokļa mājas privatizācijas lēmuma 

precizēšanu. 
6. Par telpu iznomāšanu biedrībai ‗‘Dzintars 2007‘‘. 
7. Par pašvaldībai  piederošo ēku ievešanu 

Zemesgrāmatā. 
8. Par Vārkavas novada domes izpilddirektora 

atbrīvošanu no ieņemamā amata. 
 

ROŢKALNU PAGASTA PĀRVALDES 
MAIŅA  

 
No šī gada 15.oktobra 
Roţka lnu  pagas ta 
pārvaldes vadītājas 
a m a t ā  s t ā j u s i e s 
Roţka lnu  pagas ta 
iedzīvotāja Mairita 
Stulpiņa (attēlā). Mairita 
vairākus gadus ir 
strādājusi arī Vārkavas 
novada pašvaldībā.  
Vārkavas novada 
domes sēdē, kas notika 
3.oktobrī, deputāti, 
atklāti balsojot,  ievēlēja 

Mairitu Stulpiņu par Vārkavas novada Roţkalnu 
pagasta pārvaldes vadītāju.  
Iepriekšējā Roţkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
Anita Ruča, kas Roţkalnu pagasta pārvaldes 
institūcijās strādāja kopš 1973. gada jūlija, 
17.septembrī iesniedza domei iesniegumu par 
atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās. Anita ir 
sasniegusi pensionēšanās vecumu un drīzumā 
dosies pelnītā atpūtā. 

DOMES LĒMUMI  
2013.GADA OKTOBRĪ  

(DOMES SĒŽU PROTOKOLI 
WWW.VARKAVA.LV) 
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2013.gada 13.novembrī 

5. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests sniedz šai personai attiecīgu 
informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus. 

  
II. Pakalpojumu veidi 

6. Pašvaldība sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus: 
6.1. sociālās istabas izmantošanu (lietoti apģērbi un preces); 
6.2. sociālās rehabilitācijas pasākumus personas dzīvesvietā (psihologa pakalpojumi); 
6.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās; 
6.4. personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa - transporta pakalpojumi divreiz 

gadā nokļūšanai uz konsultācijām un ārstniecības iestādēm. 
 

III. Pakalpojumu saņemšanas kārtība 
7. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz: 
7.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu; 
7.2. personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja personai (ģimenei) ar Dienesta 

lēmumu nav piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss; 
7.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma 

pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi ilgstošās sociālās aprūpes 
vai sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

7.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;  
7.5. invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju. 
 
8. Dienests 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas: 
8.1. novērtē vai personai nepieciešams pieprasītais pakalpojums; 
8.2. apseko personu mājās un sastāda apsekošanas aktu; 
8.3. izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem; 
8.4. sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidiem un 

samaksas kārtību; 
8.5. pieņem lēmumu par pakalpojuma/u piešķiršanu (vai par atteikumu to/s piešķirt) un par savu lēmumu 

rakstiski paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojuma un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

  
9. Krīzes situācijā Dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties. 
 
10. Dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz psihosociālu vai materiālu vai arī 

psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas 
iekļaušanos sabiedrībā. 

 

11. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, Dienests 
slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā 
vai daļēji tiek finasēti no pašvaldības budţeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot 
pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā. 

  
IV. Pakalpojumu samaksas kārtība 

12. Pašvaldība sedz pakalpojuma apmaksu daļēji vai pilnīgi no pašvaldības budţeta līdzekļiem, ja pakalpojumu 
nespēj apmaksāt klients vai viņa likumīgie apgādnieki. 

 
13. No pašvaldības budţeta līdzekļiem tiek pilnīgi segtas šādu pakalpojumu izmaksas: 

13.1. sociālās rehabilitācijas pasākumi personas dzīvesvietā (psihologa pakalpojumi); 
13.2. transporta pakalpojumi personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa. 
 

14. No pašvaldības budţeta līdzekļiem daļēji tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas: 
14.1. sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. 
 

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
15. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 
            Turpinājums 4.lpp. 
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16. Vārkavas novada domes lēmumu persona ir tiesīga pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

  
VI. Noslēguma jautājums 

17. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām‖ 45.panta noteiktajā kārtībā. 
  

Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska 
  

 Domes ārkārtas sēdē 8.oktobrī lēma:  
1. Par Vārkavas novada domes izpilddirektora atbrīvošanu no ieņemamā amata. 
2. Par sadarbības līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi. 
3. Deputātes I. Pokšānes iesnieguma izskatīšana. 

 
MAINĪJIES DEPUTĀTU SASTĀVS  

Vārkavas novada dome š.g. oktobrī saņēma novada domes deputātes Ilgas Pokšānes 
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku. Domes ārkārtas sēdē, kas notika 
8.oktobrī, deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot Ilgu Pokšāni (ievēlēta no vēlētāju apvienības 
„Mūsu laiks”) no Vārkavas novada domes deputāta pilnvarām un Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas locekles pienākumu pildīšanas uz grūtniecības, dzemdību un 
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku no 2013.gada 15.oktobra. Vārkavas novada vēlēšanu 
komisija š.g. 10.oktobrī nozīmēja nākamo deputātu no vēlētāju apvienības „Mūsu laiks‖ 
saraksta, un  tas ir Ainārs Ţelvis (attēlā). 
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2013.gada 13.novembrī 

Domes kārtējā sēdē 22.oktobrī lēma: 
1. Par SIA „Preiļu slimnīca‖ Dzemdību nodaļas finansējumu. 
2. Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada darba grupas un vadītāja, darba uzdevuma  

un izmaksu tāmes apstiprināšanu. 
3. Par apbalvošanu  ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienu. 
4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.55 „Par Vārkavas novada pašvaldības budţetu 2013.gadam‖. 
5. Par  saistošo noteikumu Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā‖ projekta izskatīšanu. 
6. Par pašvaldības ceļa Kazēri - Dzeņi pagarināšanu. 
7. Par pašvaldības ceļa Kalēji - Arendole pagarināšanu. 
8. Par saistošo noteikumu  Nr.63 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobeţošanu Vārkavas 

novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā‖. 
9. Par adreses noteikšanu. 
10. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Aivari”. 
11. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Dignāja”. 
12. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajā īpašumā „Arendole”. 
13. Par pašvaldības zemju iznomāšanu. 
14. Par ceļa servitūta ņemšanu apsaimniekošanā. 
15. G.S. iesnieguma izskatīšana. 
16. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu. 

17. Par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu novadā. 

TOP  VĀRKAVAS  NOVADA  TERITORIJAS  PLĀNOJUMS  
Saskaņā ar Vārkavas novada 22.10.2013. domes sēdes lēmumu Nr. 31/2 par Vārkavas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi un saskaņā ar izstrādāto darba uzdevumu, ir uzsākta novada 
plānojuma 1. redakcijas izstrāde.  
Vārkavas novada teritorijas plānojums ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem, 
kurā noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums ir saistošs visām fiziskām 
un juridiskām personām, kam pieder īpašumi Vārkavas novada teritorijā vai kas plāno veikt kādu saimniecisko darbību 
novadā (māju, saimniecības ēku būvniecību vai dīķu rakšanu u.c.). 
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Vārkavas novada pašvaldības vides inţeniere Lilita Gavare, tālr./
fakss 65329632,  mob. tel. 29328742, e-pasts: lilita.gavare@varkava.lv vai lilita.gavare@inbox.lv. Rakstiski 
priekšlikumi un ieteikumi par teritorijas plānojuma izstrādi adresējami Vārkavas novada pašvaldībai: Skolas 
iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, norādot savu vārdu, uzvārdu vai 
nosaukumu un reģistrācijas datus, adresi un paredzamās darbības, pievienojot grafisko materiālu, kur ir 
attēlota paredzētās darbības vieta.  

Priekšlikumus un ieteikumus iesniegt no 2013.gada 30.novembra līdz 2014.gada 
6.janvārim.  

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas notiks:  
10. decembrī plkst. 10.30 Piliškās, saieta vietā; 
10. decembrī  plkst. 13.00 Vanagos, IAC „Vanagi” zālē; 
11. decembrī plkst. 10.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē; 
11. decembrī  plkst. 13.00 Arendolē, krīzes centra zālē; 
12. decembrī plkst. 11.00 Vārkavā, tautas namā; 
12. decembrī plkst. 13.00 Rimicānos, pagasta pārvaldē. 
 
Vārkavas novada domes ēkā, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, darbadienās no 

plkst. 8.00-12.30 un no 13.00-16.30 var iepazīties ar Vārkavas novada un Vārkavas pagasta teritorijas 

plānojumu, Vārkavas novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2012.-2030.gadam. 

mailto:lilita.gavare@varkava.lv
mailto:.juris585@inbox.lv
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Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra sēdē (prot.31, 3.§) tika nolemts ar 
Vārkavas novada domes GODA RAKSTU  un naudas prēmiju (Ls 50) apbalvot: 
 Valentīnu Brici -  par ilggadēju deju kopas „Vanagi” vadīšanu un ieguldīto darbu kolektīva 

sagatavošanā XXV Vispārējo Dziesmu svētku un XV Deju svētkiem; 
 Anitu Ruču – par godprātīgu darbu Vārkavas novada Rožkalnu pagasta attīstībā; 
 Intu Kivlenieci – par ieguldīto darbu Vārkavas iedzīvotāju un pagasta labā. 

 

Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra sēdē (prot.31, 3.§) tika nolemts ar 
Vārkavas novada domes ATZINĪBAS  RAKSTU apbalvot: 
 Irēnu Toločko – par godprātīgu un atbildīgu savu pienākumu veikšanu; 
 Janīnu Poplavsku - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā; 
 Andri Mačānu - par  ilgstošu  sadarbību novada publiskā tēla veidošanā, atspoguļojot novada 

notikumus, dabu, sadzīvi un objektus fotogrāfijās;  
 Ināru Smolensku – par aktīvu darbību Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes vadīšanā un 

organizēšanā; 
 Aināru Ruzģi - par uzdrošināšanos un uzņēmību  saimnieciskās darbības uzsākšanu vectēva mājās; 
 Ženiju Ciršu – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā; 
 Gunu Stuburi, Intu  Gavari, Oskaru Medni, Elīnu Cimbolinecu - Vārkavas novada Jauniešu 

studijas dalībniekus - par aktīvu un brīvprātīgu darbu, daţādojot Vārkavas novada sabiedrisko dzīvi, 
popularizējot novadu; 

 Bonifaciju Vaivodu- par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē; 
 Arti Stuburu - par pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības attīstības veicināšanā novadā. 

Vārkavas novada Goda un Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas 95.dzimšanas 
dienai veltītā koncerta laikā š.g. 16.novembrī Roţkalnu kultūras namā. 

 
 

Domes ārkārtas sēdē 28.oktobrī lēma: 
1. Par zvērināta revidenta pakalpojumiem Vārkavas novadā. 
2. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu. 

Domes sēţu protokoli lasāmi www.varkava.lv/ labā izvēlne/ domes sēţu protokoli; novada 
domē pie pašvaldības sekretāres un pagastu pārvaldēs.   

Vārkavas novada domes 
priekšsēdētājas vietniece Antra 
Vilcāne iedzīvotājus 2013.gada 

novembrī pieņems: 
 
ꕺ 14. novembrī no plkst.10.00 - 12.00 

Arendolē, bibliotēkā; no plkst.13.00 - 
15.00 Rimicānos, pagasta pārvaldē, kā arī 
no plkst.12.30 līdz 13.00 ir iecerēts 
apmeklēt Rimicānu PII. 

ꕺ 20.novembrī no plkst.9.00 - 12.00 

Vecvārkavā, KC zālē, kā arī no no 
plkst.12.15 līdz 13.00 ir iecerēts 
apmeklēt  Vārkavas vidusskolu. 

ꕺ 21. novembrī no plkst.9.00 - 11.00 

Vanagos, IAC, kā arī no plkst.11.15 līdz 

12.00 ir iecerēts apmeklēt  Vanagu 

bibliotēku. 

Pēteris Šņepsts un vēlētāju apvienība „Mēs 
savam novadam‖ š.g. novembrī un decembrī 

iedzīvotājus pieņems: 
21.novembrī  
ꕺ no plkst.9.00-10.30 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē; 

ꕺ no plkst.11.00-12.30 Vārkavā, pagasta pārvaldē; 

ꕺ no plkst.13.00-14.30 Piliškās, saieta vietā. 

 
19.decembrī   
ꕺ no plkst. 9.00-10.30 Arendolē, bibliotēkā; 

ꕺ no plkst.11.00-12.30 Rimicānos, pagasta pārvaldē; 

ꕺ no plkst.13.00-14.30 Vanagos, IAC „Vanagi‖. 

 
ꕺ Ainārs Ţelvis 28.novembrī no plkst.9.00-12.00 Vanagos, 

IAC „Vanagi‖; 
ꕺ Skaidrīte Medne 3.decembrī no plkst.10.00-13.00 

Rimicānos, pagasta pārvaldē. 

ꕺ Mindaugas Bitinas 12.decembrī no plkst.13.30-16.30 

Arendolē, bibliotēkā. 

http://www.varkava.lv/
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2013.gada 13.novembrī 

PAŠVALDĪBA ATGĀDINA 

 

TUVOJAS VALSTS SVĒTKI. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
ATGĀDINA PAR LATVIJAS VALSTS KAROGA LIETOŠANU 

SVĒTKU, ATCERES UN ATZĪMĒJAMĀS DIENĀS  PIE PUBLISKO 
PERSONU ĒKĀM, PRIVĀTO TIESĪBU JURIDISKO PERSONU UN 

PERSONU APVIENĪBU ĒKĀM, KĀ ARĪ PIE DZĪVOJAMĀM MĀJĀM 
 

Ar 2009.gada 18.novembri ir spēkā „Latvijas valsts karoga likums‖ (turpmāk 
tekstā - Likums). Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga 
lietošanas principus. 
Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu 
cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas 
valsts karogu. (Lietošanai nederīgu Latvijas valsts karogu jāiznīcina diskrētā 
veidā.) 
Latvijas valsts karogu aizliegts lietot: 
1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;  
2. pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta;  
3.   citās nepiemērotās vietās un apstākļos.  
Likuma 7.pantā noteikts, ka: 
Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:  

 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena; 

 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena; 

 21.augusts - Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu‖ pieņemšanas diena; 

 11.novembris - Lāčplēša diena; 

 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto 
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 
novieto: 

 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 

 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; 

 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas diena; 

 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena; 

 decembra 1. svētdiena  - pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā 
reţīma genocīda upuru piemiņas diena. 

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldības 
noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un 
ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu 
cieņu.  
Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 
pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī 
nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana‖ par Latvijas valsts karoga vai 
citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju 
vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta 
noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsaka 
brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz trīsdesmit latiem. 

TIEM, KAS VEIDO 
KOKMATERIĀLU 
KRAUTUVES PIE 

AUTOCEĻIEM 
 
Aizsa rg jo s lu  l i kums 
2.panta pirmās daļas 
1.punkta a) apakšpunkts 
nosaka, ka „Aizsargjoslās 
ga r  au toce ļ i em un 
dzelzceļiem papildus šā 
likuma 35.pantā minētajam 
t i e k  n o t e i k t i  š ā d i 
a p r o b e ţ o j u m i :  l a i 
nodrošinātu autoceļa 
p ā r r e d z a m ī b u  u n 
t r a n s p o r t l ī d z e k ļ u 
s a t i k s m e s  d r o š ī b u , 
a i z s a r g j o s l ā s  g a r 
autoceļiem aizliegts: […]  
ceļu zemes nodalījuma 
joslā ieaudzēt meţu, kā arī 
izvietot kokmateriālu 
krautuves, ja nav 
s a ņ e m t s  a u t o c e ļ a 
īpašnieka rakstveida 
s a s k a ņ o j u m s 
k o k m a t e r i ā l u 
izvietošanai […]”. 
S a v u k ā r t  L a t v i j a s 
Administratīvo pārkāpumu 
kodekss 140. panta trešā 
daļa nosaka, ka „Par ceļu 
zemes nodalījuma joslas 
p i e g r u ţ o š a n u  v a i 
piesārņošanu, kā arī 
materiālu vai priekšmetu 
novietošanu ceļu zemes 
nodalījuma joslā bez valsts 
ceļu dienesta vai autoceļa 
īpašnieka (pārvaldītāja) 
atļaujas  - uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām 
no piecdesmit līdz divsimt 
latiem, bet juridiskajām 
personām - no trīssimt līdz 
divtūkstoš latiem. 
 

Informāciju sagatavoja 

juriskonsults Ainārs 

Streiķis 
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NOVADĀ 

    VAKANCES  
 
 
 
Vārkavas novada dome Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu 
piesaiste Vārkavas novada pašvaldībā" 
ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/
IPIA/VRAA/012/127, konkursa kārtībā 
aicina pieteikties šādu speciālistu: 
SOCIĀLAIS DARBINIEKS (profesijas 
klasifikatora kods – 263501). Darba vieta 
Vārkavas novada pašvaldības Sociālais 
dienests, adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, 
Vārkavas pagasts, Vārkavas novads. 
Informācija un prasības pretendentiem 
www.varkava.lv/ jaunumi. Tālrunis uzziņām: 
28383161 (Sociālā dienesta vadītāja Baiba 
Ruča). 
 
Vārkavas novada dome izsludina atklātu 
konkursu uz JURISKONSULTA amatu. 
Pieteikšanās līdz š.g. 15.novembra 
plkst.16.00. Informācija un prasības 
pretendentiem (-ēm) www.varkava.lv/
jaunumi. Tālrunis uzziņām 29446486. 

 

AICINA  SOCIĀLOS JAUTĀJUMUS RISINĀT  
TIEM PAREDZĒTAJĀS VIETĀS  UN  AR 

SPECIĀLISTIEM 
Oktobrī Vārkavas novada pašvaldības darbinieki rīkoja 
izbraukuma sanāksmes – tikšanās ar novada 
iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji savus sasāpējušos jautājumus 
varētu novada darbiniekiem uzdot klātienē un saņemt uz 
tiem paskaidrojošas vai izskaidojošas atbildes. Diemţēl ar 
apmeklētību bija, kā bija. Ļoti gaidīju iedzīvotāju 
jautājumus par Sociālā dienesta darbu, pieejamajiem 
pakalpojumiem un palīdzību, bet to bija ļoti maz, jutos 
vīlusies, jo ikdienas darbā sastopamies ar to, ka 
iedzīvotājiem ir neskaidrības, saskaroties ar daţādām 
sociālajām problēmām un to risināšanu, rodas jautājumi, 
kuru risināšanā var palīdzēt tikai sociālais darbinieks.  
Cienījamie Vārkavas novada iedzīvotāji! Ar saviem 
jautājumiem, kuri risināmi Sociālajā dienestā, lūdzu, 
griezieties pie sociālajiem darbiniekiem, viņu 
pieņemšanas laikos jums tuvākajās pieņemšanas 
vietās. Arī telefons 65326600 vai mob.tel. 28383161 ir 
jūsu rīcībā, lai noskaidrotu visus radušos jautājumus. 
Atgādināsim, kur un kad pieņem  Sociālā dienesta 
darbinieki: 
Sociālā dienesta vadītāja apmeklētājus 
pieņem otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00 Kovaļevsku 
ielā 4, Vārkavā. 
Sociālā dienesta darba laiki: 
Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4 (pagasta pārvaldē): 
pirmdienās no plkst.8.00 - 16.00; trešdienās no plkst.8.00 
- 12.30; ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.00; piektdienās no 
plkst.8.00 - 12.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.30 - 
13.00); 
Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (novada domē, 1.stāvā): 
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 
8.00 -12.00; 
Rimicānos, Saules ielā 16 (pagasta pārvaldē):  
mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00; 
Vanagos,  IAC "Vanagi": mēneša 1.un 3.ceturtdienā no 
plkst.9.00 - 11.00; 
Piliškās, Pilišku saietu vietā: mēneša 1.un 3.otrdienā no 
plkst.10.00 - 12.00; 
Arendolē, Arendoles bibliotēkā: mēneša 1.trešdienā no 
plkst.9.00 - 11.00.  
Gribu atvainoties tiem apmeklētājiem, kuri atnākuši uz 
pieņemšanu, bet darbinieku uz vietas nesastop. Diemţēl ir 
situācijas, kad darbiniekiem ir jāveic neatliekamas 
apsekošanas pie klientiem viņu dzīves vietās, un šie ir tie 
gadījumi, kurus mēs nevaram paredzēt, jo tā ir sociālā 
darba specifika. Vēlreiz atvainojos par jums sagādātajām 
neērtībām, bet būsim saprotoši un cienīsim gan viens 
otru, gan arī to darbu, ko darām. 

Ar cieņu, Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča 

SLUDINĀJUMS  PAR  IZSOLI 
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo 
īpašumu “Skujevka”, Jaunbērzē, 
Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, 
kadastra Nr. 7694 003 0386. Izsoles 
sākumcena: Ls 600 (853,72 euro), 
nodrošinājums Ls 60 (85,37 euro), 
reģistrācijas maksa Ls 10 (14,23 euro). Izsole 
notiks Privatizācijas aģentūras telpās 
2013.gada 20.decembrī plkst.13.00. 
Nodrošinājums un reģistrācijas maksa 
iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai 
izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var 
Privatizācijas aģentūras mājas lapā 
www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai 
izsolē var līdz 2013.gada 3.decembrim 
plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no 
plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas 
samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai 
nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par 
apskates laiku pa tālr.67021348. 

http://www.varkava.lv/
http://www.pa.gov.lv
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VĀRKAVĀ ATKLĀTS RADOŠO MĀKSLU 
SALONS 

18.oktobrī tikko izveidotā Vārkavas novada jauniešu 
folkloras kopa „Sudobri‖ ar  skanīgām dziesmām un 
dejām  ieskandināja Vārkavas novada rodošo mākslu 
salonu, kas  apkopo sevī novada vārda, mākslas, 
mūzikas autoru darbus. Šeit  ir apskatāmas novada 
radošo cilvēku darbi. Salonā apmeklētājs var  lasīt 
novada dzejnieku, rakstnieku darbus, kuru grāmatas 
ir prezentētas un izdotas Vārkavas novadā   ar 
pašvaldības atbalstu. Salonā ir izvietota arī  neliela 
seno tautas mūzikas instrumentu  izstāde un to 
skanējumu var izmēģināt ikviens salona apmeklētājs.  
Rodošo mākslu salons Adventes laikā aicinās uz 
Adventes svecīšu kopīgu iededzināsanu, lai kopīgi 
parunātos, paklausītos kādu dziesmu un lai kopīgi 
gaidītu  Ziemassvētku brīnumu. 
Bet ikdienā jums tiek piedāvāts mierīgi palasīt kādu 
dzejoļu grāmatu, apskatīt gleznas un fotogrāfijas, 
varbūt ieraudzīsiet kādā no tām arī sevi, uzspēlēt 
kādu mūzikas instrumentu vai vienkārši kaut ko 
uzzīmēt.  
Vārkavas novadpētniecības muzejs ir papildinājies 
par vienu izstāţu zāli, kura atrodas Vārkavā, 
Kovaļevsku ielā 6, otrajā stāvā.  
ŠAJĀ SALONĀ IKVIENS NOVADA 
RADOŠAIS IEDZĪVOTĀJS IR LAIPNI 
AICINĀTS RĪKOT SAVAS DAIĻRADES 
VAKARUS! 
Un kā jau ierasts muzejs atkal lūdz Jūs palīdzēt! 
Varbūt kādam ir saglabājušies diapozītīvi un 
projektors, ar ko tos rādīt, kā arī vecās skaņu plates 
un atskaņotājs. Ja Jūs šis lietas neizmantojat, lūdzu, 
uzdāviniet tos Ziemassvētkos muzejam. Mīļš 
paldies. Lai Jums jauki un patīkami Valsts svētki! 
  

Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītaja Elvīra 

Āboliņa 

 

RIMICĀNOS  BŪS  AKTĪVĀS  ATPŪTAS  
LAUKUMS 

 
Pēc Rimicānu pamatskolas reorganizācijas par 
pirmsskolas izglītības iestādi, sporta laukums 
daļēji zaudēja savu aktualitāti, taču laukumā 
aizvien pulcējas jaunieši, kuri savu brīvo laiku 
vēlas veltīt aktīvai atpūtai – sportojot. Tomēr 
esošais sporta laukums kopumā daļēji ir novecojis 
un ir nepieciešama tā atjaunošana. To pierāda arī 
divdesmit jauniešu anketēšanas rezultāti. Visi 
respondenti ir par to, ka Rimicānu sporta 
laukums ir jāatjauno, jāiegādājas jauns aprīkojums 
sportiskām aktivitātēm. Biedrība „Dzintars 2007‖ 
uzskata, ka ir nepieciešams piesaistīt finansējumu 
sporta laukuma atjaunošanai unn labiekārtošanai. 
Līdz ar to sadarbībā ar Vārkavas novada domes 
jaunatnes lietu speciālistu Mārci Rukmani tika 
izstrādāts projekta „Aktīvās atpūtas laukuma 
pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un atpūtas 
nodrošināšanai Vārkavas novada Rimicānos‖ 
pieteikums, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā‖ ietvaros. Neizsakāmi liels prieks bija, 
kad tika saņemts Lauku atbalsta dienesta 
Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes lēmums par projekta apstiprināšanu – 
Rimicānos būs aktīvās atpūtas laukums 
jauniešiem! Sakarā ar to, ka biedrībai no 
2011.gada 21.jūlija ir piešķirts Sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, būs iespēja saņemt 100% 
publisko finansējumu LVL 4690,00. Projekta 
īstenošana jāveic līdz 2014.gada 30.maijam. 
Projekta veiksmīgas realizācijas rezultātā tiks 
labiekārtots un aprīkots Rimicānu sporta laukums. 
Projekta ietvaros tiks iegādāti futbola vārti, 
futbola vārtu tīkli, futbola bumbas, basketbola 
grozs un bumbas, pievilkšanās stieņi, vingrošanas 
līdztekas, preses sols, mazā zviedru siena, 
līdzsvara stieņi, kā arī teritorijas sakopšanai 
traktors – zāles pļāvējs. Līdz ar to tiks atbalstītas 
jauniešu idejas par aktīvās atpūtas daţādošanu un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kā arī 
projekta īstenošana sekmēs jauniešu sadarbības 
iespējas ar biedrību „Dzintars 2007‖. 
 

Velta Ziemele, biedrības „Dzintars 2007” valdes 

priekšsēdētāja 

2013.gada 13.novembrī 

Radošo mākslu salona atklāšanā “Sudobri” savu veikumu 
publikai rādīja pirmoreiz.  
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PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS 
AKTIVITĀTE „MANS CIEMS – MANA 

PALIEKOŠĀ DZIRKSTS‖ IR NOSLĒGUSIES  
Vasara aizsteigusies, atstādama paveikto. Pienācis rudens, 
dodams cilvēkiem nelielu atpūtas brīdi, lai mierīgi atskatītos 
uz izdarīto. Vārkavas novadā noslēgusies Sorosa fonda 
Latvija finansētā pilsoniskās līdzdalības aktivitāte ‖Mans 
ciems-mana paliekošā dzirksts‖. Un iedzīvotājos var būt 
lepnums un gandarījums par izdarīto. Aktivitāte pierādīja, 
ka nepieciešams pavisam maz, lai kaut ko paveiktu. 
Pilsoniskās līdzdalības aktivitātē tika ieguldīti ES Sorosa 
fonda Latvija līdzekļi – 351 Ls. 
Vārkavas novada Vārkavas pagastā tika nomainītas 5 
kultūrvēsturisko objektu zīmes. Tagad Pilišku pilskanam,  
Gavarišķu, Bučku  un Zaķīšu senkapiem, Borkovas muiţas 
klētij ir sava norāde, ko viegli pamanīt pēc tumšsarkanā 
fona ar uzrakstu baltiem burtiem. Arī daţiem ciemiem – 
Zaķīšiem, Piliškām un Dolgi Boram – ir tapusi pašiem sava 
ciema zīme. Augusta beigās tās tika uzstādītas un atklātas šī 
projekta noslēguma pasākumā, kad projekta dalībnieki 
devās kultūrvēsturiskā ekskursijā pa šiem objektiem. 
Pasākums sākās ar iedzīvotāju pulcēšanos Vārkavā un 
ekskursiju pa Vārkavas muzeju, kuru pavadīja Vārkavas 
novadpētniecības muzeja vadītājas Elvīras Āboliņas 
stāstījums. Tālāk iedzīvotāji ar savu transportu devās uz 
Borkovas muiţas klēti, kur tapa vairākas fotogrāfijas pie 
kultūrvēsturiskā objekta, kuru jau rotāja jaunā norāde. 
Brīdis pie Aizpūriešu krucifiksa, un  ceļš vijās tālāk. 
Iebraucot Piliškās, ekskursijas dalībniekiem pievienojās šī 
ciemata iedzīvotāji un citi interesenti. Ar dziesmu, 
literārajiem darbiem tikām pulcināti un iepazīstināti ar šo 
vietu. Tika lasīta teika par vietvārda cilmi, skanēja dziesma, 
stāstot, ka ciemā dzīvo dzīvespriecīgi ļaudis. Visu skati lepni 
tika vērsti uz kokā grebtajiem burtiem ‖Piliškas‖- tagad 
ciemam būs sava norāde. 
Šī ciemata plašāka prezentācija notika pie Pilišku pilskalna 
zīmes, kur bija sapulcējies krietns iedzīvotāju pulciņš. Šeit 
savu ciemu prezentēja ilggadēja tā iedzīvotāja Emīlija 
Gaidţune. Ļoti vērtīgs, patiess un plašs bija viņas stāstījums 
par dzīvi ciemā, varēja salīdzināt, cik aktīvi bija ciema 
iedzīvotāji senāk  un palūkoties, kā ir  tagad. Arī šobrīd 
ciemā netrūkst strādīgu cilvēku, aktīvu jauniešu. Gan 
Zaķīšu, gan Pilišku iedzīvotājiem tika izdalīti bukleti, kurus 
veidoja un palīdzēja izdot paši ciemata iedzīvotāji. Tie ir kā 
maza ciemata reklāmiņa. To, kura ir labākā siera sējēja, kura
- dziesmu zinātāja vai kurai patīk izpausties dzejā, varēja 
uzzināt, ieskatoties šajā bukletiņā. Ciemiņu tālāk nepalaidīsi, 
to nepacienājot, tāpēc iedzīvotāji visus cienāja ar svaigi sietu 
sieru. Aplūkojuši jauno, nomainīto Pilišku pilskalna zīmi, 
ekskursanti  devās tālāk. Brāļu Kovaļevsku piemiņas vieta - 
nākamā apstāšanās vieta. Cauri meţam līkumoja ceļš tālāk, 
skatam pavērās jaunā norāde „Gavarišķu senkapi‖. Šeit tika 
atstāts līdzpaņemtais akmens - piemiņas zīme. Izskanēja 
aicinājums katram, kas dodas garām senkapiem, nolikt šeit 
savu akmeni - goda un piemiņas nezūdamības zīmi. Zaķīšu 
ciemā iebraucām tās iedzīvotāju dziesmas pavadībā. Viena 
no ciema aktīvākajām iedzīvotājām Tekla Ziemele pastāstīja 
par ciema nosaukuma izcelsmi un dzīvi šajā vietā. 

 

 

Cik radoša, oriģināla sagaidīšana bija Dolgī Borā - 
noslēguma pasākuma vietā! Šeit mūs sagaidīja 
jaunākie ciema iedzīvotāji zirga mugurā, un arī 
pārējiem tika piedāvāta relaksējoša izjāde ar zirgu. 
Visu ciematu iedzīvotāji pulcējās pie kopīgi klātā 
galda, cienājot visus ar viņu tradicionālajiem 
ēdieniem - pīrāgiem, dažādu veidu sieru, medu un 
pašceptu maizi. Sēţot un kopīgi tērzējot, radās 
jaunas idejas; jautrā, aktīvā Tekla Ziemele prata 
nodziedāt interesantas, līdz šim daudziem 
nedzirdētas apdziedāšanās dziesmas. Varēja aplūkot 
Pētera Čipāna un viņa dēla Jāņa Čipāna darinājumus 
no koka – veļas grozus, virtuves dēlīšus, dekoratīvus 
puķu podus un citas lietas - un kādu arī iegādāties. 
Lai arī Dolgī Borā ir pavisam maz iedzīvotāju, tā 
aktīvākie, atsaucīgākie iedzīvotāji Līga Lutinska un 
Pēteris Čipāns  ar savu radošumu un paveikto ir šī 
ciema dvēseles. Par viņiem var lasīt arī Dolgi Bora 
bukletiņā. 
Aktivitāte pulcināja iedzīvotājus kopā, lika atcerēties, 
cik svarīgi ikdienas steigā atrast laiku kopā būšanai, 
vienotai dziesmai, kopīgam darbam. Un tas arī dod 
katram ciemam to mazo dzirksti, to vienotības 
mirdzumu. Dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis: 
„Tālu staro tā māja, kurā ir bites”. Vārkavas novadā 
dzīvo darboties griboši, sirsnīgi, atsaucīgi un 
viesmīlīgi iedzīvotāji. Pateicoties šādiem cilvēkiem, 
viņu dzimtajai vietai piemīt  īpašs svētums un  
mirdzums, kas saredzams tālu, tālu.  
Katrs pilsonis pielika roku šajā aktivitātē - 
gan daloties atmiņās, gan ar kādu ideju, 
padomu, gan zīmējot, gan rakstot dzeju, gan 
vienkārši atnākot un piedaloties, tāpēc var 
teikt - viņiem nav vienaldzīga sava dzimtā 
vieta, viņi vēlas, lai tā ir sakopta, lai 
garāmbraucēji pamana un zina, kādi 
kultūrvēsturiskie objekti ir viņu novadā. 
Redzams, cik daudz mīlestības te ielikts.  
Īpašs paldies jāsaka Dolgi Bora amatniekam, zelta 
roku un zelta sirds īpašniekam Pēterim Čipānam  ar 
dēlu Jāni Čipānu par ciemata zīmju izgatavošanu, 
tāpat arī iedzīvotājiem, kas ar savām skicēm 
piedalījās konkursā par skaistāko un piemērotāko 
ciemata zīmi. Daudz paveica aktīvākie ciemata 
jaunieši: Santa  un Jānis Jukši, Santa Anna un Alise 
Lutinskas. Iedzīvotājus pulcināja un iesaistīt 
aktivitātē  palīdzēja Līga Lutinska, Regīna Jukša, 
Emīlija Gaidţune, Tekla Ziemele, Janīna Vucāne. 
Paldies arī visiem pārējiem iedzīvotājiem par 
veiksmīgu līdzdalību šajā aktivitātē!  Pateicoties šai 
aktivitātei, Zaķīšu, Pilišķu un Dolgi Bora iedzīvotāji 
var teikt: ”Mūsu ciems - mūsu paliekošā dzirksts”. 
Aktivitāti īstenoja un  iedzīvotājiem lika darboties 
Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra 
Āboliņa un Vārkavas pamatskolas skolotāja Kristīne 
Pauniņa. Mēs ļoti ceram, ka šī aktivitāte uzrunāja  arī 
citu ciemu iedzīvotājus, kuri nākamgad, iespējams, 
vēlēsies īstenot kaut ko līdzīgu arī savā ciemā.  

Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra 
Āboliņa      

 



SKOLU ZIŅAS  

Oktobra mēnesis VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ 
iesākās ar Drošības nedēļu. 3. oktobrī skolā viesojās 
Preiļu policijas darbiniece A. Pūga, kura 1.-12. klašu 
skolēnus iepazīstināja ar drošības noteikumiem 
daţādās dzīves situācijās. Skolēni noskatījās 
videofilmu, kā arī aktīvi uzdeva jautājumus. 
4. oktobrī svinējām Skolotāju dienu. Skolotāju lomā 
kārtējo reizi bija iejutušies 12. klases skolēni. Paldies 
12. klases skolēniem, audzinātājai un vecākiem, kuri 
sagādāja daudz interesantu pārsteigumu. 
11. oktobrī Skolēnu parlamenta un aktīvāko 
vidusskolēnu komanda piedalījās Preiļos izglītības 
iestāţu skolēnu pašpārvalţu dienā 2013  „ Spalvas 
pa gaisu‖. Jaunieši un līdzjutēji pavadīja dienu 
jautrās nodarbēs. 
No 14.-18. oktobrim skolā notika Labo darbu 
nedēļa, kuras laikā skolēni cītīgi grāba lapas, lai 
skolas apkārtne būtu skaistāka un sakoptāka. 
Skolā viesojās Latgales mutes veselības centra 
busiņš, lai zobārstes parūpētos par skolēnu 
zobiņiem. 
Atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības 
dienu, skolas bibliotēkā notika zīmējumu konkurss 
„Es palīdzu dzīvniekiem”, bet atzīmējot 
Starptautisko skolu bibliotēku mēnesi, skolēni 
piedalījās konkursā „Apsveikums skolas 
bibliotēkai‖. Iesaistījāmies arī projektā „Tautas 
grāmatu plaukts‖, uzdāvinot vienu sev nozīmīgu 
grāmatu ar personisko stāstu Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai. 
1.-12. klašu skolēni piedalījās Aizsardzības 
ministrijas rīkotajā stāstu konkursā „Kas ir 
dzimtenes mīlestība?‖ 
2. un 10. klases skolēni saņēma ielūgumu piedalīties 
„Zaļās jostas” un VISC rīkotajā noslēguma 
sarīkojumā „Manai Latvijai‖ Latvijas kara muzejā, 
jo 2012./2013. m.g. bija aktīvi kustības „Zaļākai 
Latvijai‖ dalībnieki. 
Skolā vecāki bija pulcējušies uz vecāku sapulci 
„Valstiskuma audzināšana ģimenē”. Notika arī 
klašu vecāku sapulces. 
25. oktobrī starpnovadu sacensībās volejbolā 
Galēnos vecākās grupas jaunieši (A. Spuriņš, A. 
Sparāns, L. Gavars, A. Vanags, M. Ormanis, A. 
Vilcāns, O. Mednis) izcīnīja 3. vietu. 
Brīvdienu nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem 
veidoja pārgājienu un ekskursiju aprakstus. Skolotāji 
apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus, 
sākumskolas skolotājas piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienā Daugavpilī. 
Ar gaišām domām un labiem darbiem centīsimies 
sagaidīt Latvijas 95. dzimšanas dienu. 

 
S. Stankeviča, H. Ērgle 

atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā 
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Vārkavas vidusskolas jaunieši 
aicina piedalīties akcijā 

„IZGAISMOSIM VĀRKAVAS 
NOVADU VALSTS SVĒTKOS !‖  

 

Aicinām visus Vārkavas novada iedzīvotājus 18.novembrī 
godināt, pieminēt un izrādīt cieņu visiem tiem, kas 
parūpējās par to, lai šodien mēs dzīvotu brīvā un 
neatkarīgā Latvijā! Cilvēkus, kuri riskēja ar savu dzīvību un 
ar visu, kas tiem ir, lai atbrīvotu savu tēvzemi. Tāpēc 
lūdzam piedalīties akcijā „Izgaismosim Vārkavas novadu 
valsts svētkos!‘‘. Piedalīties tajā jūs varat, noliekot svecītes 
šajās vietās: 

 pie Vārkavas baznīcas, 

 Lazdānu kapos, 

 Vārkavas kapos, 

 Lielajos Stradišķos pie pieminekļa, 

 Vanagos pie piemiņas plāksnes, 

 Vārkavā pie krusta, 

 Arendolē pie pieminekļa, 

 uz Vecvārkavas tilta, 

 vai arī kādās citās jums svarīgās un 
nozīmīgās vietās. 

Tās iedegsim visi kopā 18. novembrī plkst. 17:00! 
Lūdzu, izgaismosim Vārkavas novadu visi kopā!  

     Vārkavas vidusskolas skolēnu parlaments 

VĀRKAVAS PAMATSKOLAS „GADA KLASE‖ 
CEĻOJA PA VIDZEMI 

 
Šī gada 30. oktobrī 2012./2013. mācību gada Vārkavas 
pamatskolas „Gada klases‖ titula saņēmēji – devītā klase 
kopā ar audzinātāju Astrīdu Spūli - devās ekskursijā ar sev 
tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, kā arī skolotājiem, kuri 
viņus atbalstīja, cīnoties par šo titulu.  
Visi, mazliet miegaini, bet enerģijas pilni jau ap septiņiem 
no rīta bija sakāpuši autobusā un gatavi doties aplūkot 
Cesvaines pili, Gulbenes apkārtni un Stāmerienas muiţu. 
Cesvainē mēs nonācām ātri un raiti, pirms ekskursijas 
paspējām aplūkot pils apkārtni. Iekšā mūs sagaidīja pils 
dāma, kura mūs izveda pa pili, sākot  no pagrabiem līdz pat 
visaugstākajam tornim. Noslēpumainā dāma mūs aktīvi 
iesaistīja pils aplūkošanā un pat ļāva ielīst Vulfu dzimtas 
seifā.  
Pēc pils aplūkošanas mēs devāmies uz Gulbenes dzelzceļa 
staciju, kur mēs iekāpām „bānītī‖, ar kuru mērojām ceļu 
līdz Stāmerienai. Muiţā mēs tikām laipni sagaidīti un tur 
ieklausījāmies gides stāstījumā, kurš vēstīja gan par senu 
pagātni, gan nesen izdomātiem ticējumiem.  
Esam pateicīgi Vārkavas novada domei par piešķirto balvu 
– ekskursiju 500 km garumā, kā arī Vārkavas pagasta 
pārvaldniecei Intai Kivleniecei. Protams, mēs neiegūtu šo 
titulu arī bez vecāku un skolotāju palīdzības, kuri mūs 
vienmēr ir atbalstījuši, un mēs ceram, ka atbalstīs arī 
turpmāk. Mīļš paldies visiem! 

9.klases skolniece Amanda Spūle  

2013.gada 13.novembrī 
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AKTIVITĀTES RIMICĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ          
Ar svinīgo pasākumu „Rudens pasts‖, ar dālijām un 
asterēm, svētku torti, vecāku sapulci un humānās 
palīdzības sūtījumu no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā 
Fonda Stokholmā sācies jaunais mācību gads Rimicānu 
PII. 
Pateicoties AELNF Stokholmā, kā arī Kerstin Aronsson 
un viņas brālim iestāde saņēma sešus lietotus datorus, no 
kuriem trīs ir portatīvie datori. Tie nodoti grupiņām 
„Sprīdītis”, „Vanadziņi” un „Zīļuks”, bet grupiņai 
„Sprīdītis”  mācību procesam arī viens dators „DELL”, 
bet divus šāda veida datorus izmantos  pulciņu nodarbību 
apmeklētāji Rimicānu mūţizglītības iespēju centrā. Ar 
saņemto mini lego vecākās grupiņas bērni daudz  ko 
interesantu uzbūvē, bet atsūtītās dokumentu kastes 
izmanto pirmsskolas izglītības skolotājas un darbinieki. 
Katrā grupiņā bija rudens raţas izstādes, kā arī 
pēcpusdiena „Rudentiņš bagāts vīrs‖. Pagājušajā nedēļā 

uz drošības dienu bērnudārzā ieradās Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa policijas inspektore Anita Pūga, kā 
arī bērnudārzu apciemoja Runcis Rūdis un Bebrs Bruno (ikdienā policijas darbinieki). Tikšanās laikā bērni daudz 
ko uzzināja par policijas darbu, kā arī paši bija aktīvi un zinoši atbildēja uz jautājumiem. 
Pašlaik notiek gatavošanās Tēvzemes nedēļai, kā arī valsts svētku pasākumam „Mīļa mana tēvu zeme‖, kura 
ietvaros sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007‖ Rimicānu novadapētniecības ekspozīcija tiks papildināta ar Seno 
mantu istabu.  

Velta Ziemele, Rimicānu PII vadītāja 

VALSTS ZEMES DIENESTS (VZD) IK GADU VEIC MASVEIDA 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (NĪ) VĒRTĒŠANU, NOSAKOT NĪ 

KADASTRĀLO VĒRTĪBU  

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma 
atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes 
vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa 
aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam. 
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā 
īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta 
informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 
2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.  
Vārkavas novadā minētajā periodā reģistrēti gandrīz 100 darījumi ar lauku zemi, un to cenas turpina uzrādīt 
vērtību pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte neliela – reģistrēti nedaudz vairāk nekā 20 darījumi, 
kuros pārdota zeme kopā ar ēkām. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, līdz ar to bāzes vērtības novadā 
būtiski nemainīsies.2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. 
Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem, bāzes vērtība palielināsies lauksaimniecības zemei vidēji par 12%. 
Vidējas kvalitātes zemei bāzes vērtība 2014. gadā būs 270 Ls/ha, līdzšinējās 230 Ls/ha vietā. 
Bāzes vērtību izmaiņu nebūs dzīvojamajiem īpašumiem, komercdarbības īpašumiem un raţošanas 
objektiem. Kadastrālo vērtību kopsummas Vārkavas novadā kopumā zemei pieaugušas par 12%, bet  ēkām 
kopsumma nemainās. 
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas 
valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības. 
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja 
notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni 
apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad 
īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants. 
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var 
uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv. 
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī 
informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība‖, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. 

Drošības diena ar Runci Rūdi un Bebru Bruno mazajiem 
pirmsskolēniem un viņu pedagogiem ļoti gāja pie sirds. 

http://www.kadastrs.lv
http://www.kadastralavertiba.lv
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VIENĀ ELPĀ AR LATVIJU 

2013.gada 13.novembrī 

VAR ZIEDOT „VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDAM‖. 
FONDS LABDARĪBAS PASĀKUMĀ APBALVOJA BRĪVPRĀTĪGOS NO VĀRKAVAS 

NOVADA 
2013. gada 16. maijā tika nodibināts “Viduslatgales Pārnovadu fonds“. Fonda darbības teritorija aptver Līvānu, 
Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības. 

Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju 
Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, atbalstot vietējos iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās 
ģimenes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 
Ar šādu domu un pateicībā novadu iedzīvotājiem par sadarbību un ieguldījumu brīvprātīgajā darbā, labdarībā un 
palīdzību līdzcilvēkiem, ―Viduslatgales Pārnovadu fonds― 9.novembrī Līvānu Kultūras centrā rīkoja labdarības 
pasākumu ―Labs darbs divus mūţus dzīvo‖.  
Pasākuma laikā fonds teica paldies brīvprātīgajiem no Riebiņu novada Anisijai Putinai – Sīļukalna pagasts, 
Skaidrītei Ţukovai – Silajāņi pagasts, Martai Bindukai – Galēnu pagasts, Inetai Anspokai – Riebiņu pagasts, 
Dainim Alţānam – Rušonas pagasts, Skaidrītei Grigalei – Stabulnieku pagasts, Preiļu novada: Janīnai Bečai – 
biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne‖‖ valdes priekšsēdētāja, Inetai Liepniecei – Preiļu NVO centra direktore,  Natālijai 

Rubīnei – biedrības „Nīdermuiţas draudze‖ valdes locekle, Veronikai-Silvijai Bogotā – Biedrības „Nianse‖ valdes 
priekšsēdētāja, Marutai Plivdai – biedrības „Sabiedriskais centrs „Līči‖‖ valdes priekšsēdētāja, Līvānu novada: Venerandai 
Caunei – Līvāni, Jevģēnijai Romanovskai – Jersikas pagasts, Paulīnai Zariņai – Sutru pagasts, Kristīnei Kirilovai –Turku 
pagasts, Lidijai Pundurei – Roţupes pagasts, Inesei Gulbei – Rudzātu pagasts, Aglonas novada: Laurai Meţiniecei – Aglonas 
pagasts, Santai Klusai – Šķeltovas pagasts, Ivitai Platonovai – Grāveru pagasts, Karinai Stivriņai – Kastuļinas pagasts, 
Vārkavas novada: Skaidrītei Mednei – Vārkavas pagasts, Veltai Ziemelei – Roţkalnu pagasts, Nataļjai Skutelei – 
Upmalas pagasts, kuri savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi veltījuši sabiedrības labā, realizējot apkārtējai sabiedrībai 
vajadzīgus projektus, organizējot jaukus, interesantus un sirsnīgus pasākumus, rīkojot labdarības akcijas, tā darot 
savu līdzcilvēku ikdienu gaišu, krāsainu, darbīgu un labestīgu.  
Fonds brīvprātīgajiem pasniedza Cildināšanas rakstus, Sirds kokus, ziedus. Pasākumu, dziedot tautasdziesmu ―Pī 
Dīveņa gari goldi‖, atklāja mūsu novadniece Aija Smirnova. Svinīgu runu teica un cildināmajiem Sirds kokus 
pasniedza Vārkavas novada domes  priekšsēdētājas vietniece Antra Vilcāne, kas ―Viduslatgales Pārnovadu fondā― 
ir uzraudzības padomes priekšsēdētāja. Godināt savus brīvprātīgos bija ieradušies novada domju priekšsēdētāji, 
domubiedri, kolēģi, kaimiņi un ikviens, kas vēlējās tajā brīdī būt kopā. Ieeja pasākumā bija par ziedojumiem. 
Savāktie līdzekļi tika novirzīti labdarības akcijai ―Piepildīt sapni‖ - tie nonāks ģimenēs, kurās aug bērni ar īpašām 
vajadzībām. Pasākuma otrajā daļā ar teiksmainu deju izrādi „Zalkša līgava‖ visus klātesošos priecēja Tautas deju 
ansamblis „Līgo‖ mākslinieciskā vadītāja  Jāņa Purviņa vadībā. Darba pamatā ir latviešu tautas pasakas motīvi, 
kurā tiek runāts par pamatvērtībām - ģimeni, tikumu un godu. Šobrīd vairāk nekā nekad ir akcentējams minēto 
vērtību nozīmīgums sabiedrībā," norāda  mūzikas autors Dāvis Stalts. Libreta autore un reţisore Dace Micāne - 
Zālīte. Pusotru stundu garā deju izrāde bija lieliska, un skatītāji ar ovācijām un ilgiem, nerimstošiem aplausiem 
izrādīja māksliniekiem savu apbrīnu un pateicību.  

Iedzīvotājus, kuri vēlas ziedot naudu fonda darbības mērķu īstenošanai,  aicinām veikt 
pārskaitījumu ―Viduslatgales Pārnovadu fonda― kontā ar sekojošiem rekvizītiem: nodibinājums 
"Viduslatgales pārnovadu  fonds",  reģ.Nr. 40008210954,  adrese Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301,  bankas nosaukums 
AS "SEB Banka", konta Nr. LV35UNLA0050021079970. 

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu  fonds” valdes locekle Valija Vaivode 

Nataļja 
Skutele uz 
godināšanas 
pasākumu 
nevarēja 
ierasties, taču 
arī neklātienē 
saņēma 
publikas 
ovācijas un 
pateicības 
vārdus. 

Pasākumā  
ziedu klēpjus 
un sirsnīgus 
pateicības 
vārdus par 
nesavtīgo 
darbu saņēma 
Skaidrīte 
Medne (no 
kreisās) un 
Velta 
Ziemele.  
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IZSLUDYNUOTS 
STUOSTU 

KONKURSS ―ES I 
LATGALĪŠI‖ 

Leidz ar rudiņa atīšonu laiks palīk dryu-
muoks i leidz ar tū gorastuovūklis ari. 
Soka, lai aizdzeitu paceli bādys, vajag 
kuorteigi izasmīt. ―Latgalīšu Kulturys 
Gazeta‖ aba portals www.lakuga.lv skaita 
taipat, partū izsludynoj smīklu stuostu 
konkursu „Es i latgalīši‖. Aicynojam 
sevkuru latgalīšu rokstu volūdā īsyuteit 
sovu stuostu par kaidu smīkleigu i ami-
zantu gadīni ar latgalīšim. Stuostam var 
pīvīnuot ari vizualū materialu – kartenis, 
zeimiejumus, video. Viertiejumu gon tī 
naītekmēs. Ka naesi drūss par sovom 
latgalīšu rokstu volūdys prasmem, nasa-
beist – roksti i syuti mums sovu stuostu! 
 
Stuostus konkursam gaideisim leidz 
2013. goda 15. novembrim iz e-postu 
info@lakuga.lv ar nūruodi „Es i lat-
galīši‖. Stuosta apjūms nu 1500 leidz 
3000 rokstu zeimem bez atstarpem. 
 
Lobuokajim stuostu autorim byus puor-
steiguma bolvys nu LaKuGys, i stuosti 
tiks publicāti lakuga.lv. Bolvys varēs sa-
jimt LgSC Reigys birojā. Vaira par 
konkursu var izzynuot rokstūt iz epostu 
info@lakuga.lv. 
 
Itūšaļt portals dorbojās ar Latgolys re-
giona atteisteibys agenturys i Vaļsts kul-
turkapitala fonda ―Latgolys kulturys pro-
gramma‖ atbolstu. ―Latgalīšu Kulturys 
Gazeta‖ jūprūjom ir pasaulī vīneigais 
latgaliski rokstūšais portals i ir palykuse 
par sova veida latgalīšu puļciešonuos vītu 
internetā, kur vysod var satikt kaidu 
pazeistamu, atrast kū sev nūdereigu i 
saistūšu. 
 

Ziņu sagataveja: 
Portala lakuga.lv redaktore 

Vineta Vilcāne 
info@lakuga.lv 

T. 26149207 

IESPĒJA IEGŪT LĪDZ PAT LS 5000 LIELU 
FINANSĒJUMU SAVAS IDEJAS REALIZĀCIJAI  

 
Latvijā dzīvo daudz uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku, 
kuriem ir idejas, kā padarīt savu un līdzcilvēku dzīvi 
labāku, tomēr bieţi vien šo ideju realizācijai trūkst 
nepieciešamā finansējuma. Tieši tāpēc tika izveidots 
labdarības projekts LabieDarbi.lv, kurš ik mēnesi publiska 
balsojuma konkursa rezultātā sniedz iespēju saņemt līdz 
pat Ls 5000 lielu finansējumu no SMScredit.lv projektu 
realizācijai tādās jomās kā izglītība, zinātne, kultūra, 
māksla, sports un vide. 
Labdarības projekta LabieDarbi.lv mērķis ir atbalstīt un 
veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un 
profesionālās izaugsmes iespējas, dodot iespēju 
iedzīvotājiem un organizācijām no visas Latvijas projektu 
konkursa kārtībā saņemt finansiālu atbalstu savu ideju un 
mērķu realizēšanai.  
Projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz katra mēneša 
25.datumam, un tie tiek izvērtēti divās kārtās. Pirmajā 
kārtā projektus vērtē ţūrija, kura no visiem mēneša laikā 
iesūtītajiem projektiem atlasa 15 labākos, kuriem tiek dota 
iespēja piedalīties otrajā projektu konkursa kārtā – 
ikmēneša publiskajā interneta balsojumā, kurā ikviens 
interesents,balsojot balsošanas platformās projekta mājas 
lapā www.LabieDarbi.lv, kā arī portālos Draugiem.lv 
un Inbox.lv, var paust savu atbalstu tīkamākajam 
projektam vai idejai, tādejādi tuvinot to vēlamā 
finansējuma saņemšanai no SMScredit.lv.  
LabieDarbi.lv ir unikāls projekts tieši ar to, ka tas ir 
publisks projektu konkurss, kurā iespēja piedalīties un 
līdzdarboties ir dota ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tajā 
praktiski nav nekādu ierobeţojumu. 
LabieDarbi.lv projektu konkursa nolikums pieejam šeit: 
www.LabieDarbi.lv, bet pieteikuma formu projektu 
iesniegšanai var atrast šeit: www.LabieDarbi.lv/iesniedz-
projektu/ 
Projekta trīs gadu pastāvēsanas laikā ar SMScredit.lv 
finansiālu atbalstu realizēti jau vairāk kā 200 projekti no 
visas Latvijas! Realizēto projektu kartē varat iepazīties ar 
visiem līdz šim īstenotajiem projektiem: http://
www.labiedarbi.lv/LabieDarbi.lv_karte/ 

  
Papildus informācija: 

www.labiedarbi.lv 
www.draugiem.lv/special/labiedarbi/ 

twitter.com/LabieDarbi 
www.facebook.com/

LabieDarbi.lv 
www.labiedarbi.inbox.lv 

 

file:///C:\Users\Maija\Videos\Desktop\OZOLUPE_2013_NOV\www.lakuga.lv%20
http://www.lakuga.lv/
mailto:info@lakuga.lv
http://www.lakuga.lv/
mailto:info@lakuga.lv
http://www.labiedarbi.lv/lv/balso_par_projektu/
http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
http://labiedarbi.inbox.lv/?utm_source=portal&utm_medium=inbox.lv&utm_term=lv&utm_campaign=toolbar
http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/nolikums/
http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/iesniedz-projektu/
http://www.labiedarbi.lv/lv/iesniedz_projektu/iesniedz-projektu/
http://www.labiedarbi.lv/lv/atbalstitie-projekti/labo_darbu_karte/
http://www.labiedarbi.lv/lv/atbalstitie-projekti/labo_darbu_karte/
http://www.labiedarbi.lv
http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/
http://twitter.com/LabieDarbi
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PROJEKTA „DZĪVES KAUSU ROKĀ 
ŅEMAM – VĀRKAVĀ” IETVAROS 

 21. novembrī  plkst. 11.30  Vārkavas tautas namā; 

 22. novembrī  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Kultūras 
centra zālē, 
NOTIKS 

SEMINĀRS „KRĀSAS CILVĒKA DZĪVĒ‖ 

 Ievads. 

 Krāsu rašanās, krāsu komplementaritāte, krāsu 
pāri. 

 Īss “Aura-somas” krāsu sistēmas raksturojums. 

 Krāsas un katra cilvēka patiesā būtība. 

 Krāsu psiholoģija un reklāma. 

 1 krāsu kombinācijas izvēle.  

 Izvēlēto kombināciju raksturojums. Krāsa un 
smarţa. 

 
Pēc  semināra iespējams pieteikties uz individuālu 
konsultāciju - izvēloties 4 pudelītes no 111 līdzsvara eļļu 
kopuma, Jums būs iespēja ieraudzīt savus talantus, ar 
kuriem esat ieradušies šajā pasaulē, pārbaudījumus, kurus 
nācies pārdzīvot un kuri var radīt šķēršļus jūsu attīstībā, 
dotās situācijas un nākotnes enerģijas, kuras sāks darboties, 
ja izdzīvosiet noteiktu pieredzi, kā arī strādāt ar savu 
zemapziņu un virsapziņu. 10 Ls/h. Būs iespējams arī 
iegādāties krāsu terapijas produktus. 

Semināru vadīs krāsu terapeite Santa Pīlāce 

 

 14.  novembrī  plkst.9.00  Vārkavas tautas namā; 

 27.  novembrī  plkst.11.00 IAC „Vanagi”; 

 28. novembrī plkst.9.00 Roţkalnu KN; 

 29. novembrī plkst.11.00 Vecvārkavā, KC zālē, 

NOTIKS 

SEMINĀRS „VESELĪGS DZĪVESVEIDS‖ 
 

Semināru vadīs Helēna Piziča 

2013.gada 13.novembrī 

PATEICOTIES  PROJEKTAM, UPMALAS 
BIBLIOTĒKA IR TIKUSI PIE LATVIEŠU 
ORIĢINĀLLITERATŪRAS  KOLEKCIJAS  

 
Augustā Vārkavas novada Upmalas bibliotēka, 
pārstāvot novada bibliotēkas, piedalījās 
Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansētajā projektu 
konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori 
bibliotēkās‖. Tā mērķis – sekmēt vērtīgāko 
latviešu oriģinālliteratūras izdevumu 
pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt 
latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo 
mijiedarbību un sniegt iespēju satikt savu 
lasītāju, gūstot iedvesmu jaunu darbu 
radīšanai. 27.augustā iesniegtos projektus 
izvērtēja pārstāvji no VKKF, LNB, LBB un 
Latvijas Universitātes. No konkursam 
iesniegtajiem 76 projektiem tika atbalstīti 59 
projekti, tajā skaitā arī Vārkavas novada 
Upmalas  bibliotēkas projekta pieteikums. 
Projekta rezultātā bibliotēka ir saņēmusi 
oriģinālliteratūras kolekciju, kura ietver 73 
vērtīgus daţāda satura latviešu 
oriģinālliteratūras izdevumus. Tajā ir jau 
pazīstamu rakstnieku G.Repšes, 
L.Muktupāvelas, Ē.Hānberga, N.Ikstenas, 
I.Baueres prozas darbi, I.Ziedoņa, O.Vācieša, 
I.Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās 
paaudzes rakstnieku rakstnieku K.Ţelves, 
P.Draguna, M.Gūtmanes u.c. literārie darbi. 
Blakus literārajiem darbiem kolekcijā ir 
grāmatas par rakstniekiem R.Blaumani, 
I.Ziedoni, G.Bereli, par sakrālās arhitektūras 
un mākslas mantojumu Preiļu rajonā, Latvijas 
mūzikas dzīvi un jaunradi 1940.-1945. gados 
u.c. vērtīgas kultūrvēsturiskas grāmatas. 

Izdevējs Vārkavas novada dome,  

tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.  

Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.  

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 Maija Praņevska. 

Tirāţa 740 eksemplāri.  

Iespiests SIA ―Latgales druka‖.  

Bezmaksas izdevums.  

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild 

rakstu autori.  



No 2013.gada 30.septembra līdz 
8 .novembrim Vārkavas  novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 
jaundzimušais: 

31.oktobrī pasaulē nāca Ralfs Ancāns! 
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem Anitai 

Pastarei un Artūram Ancānam! 
 

Pasākumu kuplinās  arī  folkloras kopa “Vecvārkava” 

No 2013.gada 30. septembra līdz 
8.novembrim Vārkavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 
mūţībā aizgājušais: 

Vladimirs Anspoks (10.11.1962-

11.10.2013). Visdziļākā līdzjūtība 

tuviniekiem. 
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NOTIKUMU KALENDĀRS 
 

15.novembrī plkst.20.00 Vārkavas tautas 
namā Vārkavas novada Ģimeņu svētki. 
Vakara gaitā: Vārkavas novada ģimeņu 
godināšana kāzu jubilejās, dziedošās 
Pavlovsku ģimenes koncerts, balle kopā ar 
Jāni Ziedu – Ziediņu (būs pieejami galdiņi). 
Ieeja pasākumā un ballē – brīva. 
 
16.novembrī plkst.20.00 Roţkalnu KN 
Latvijas Republikas 95.dzimšanas dienai 
veltīts koncerts. Programmā: novada 
iedzīvotāju apbalvošana ar Goda un 
Atzinības rakstiem un svētku koncerts. 
Turpinājumā balle kopā ar grupu „Migla‖. 
Ieeja koncertā un ballē – brīva.  
 
18.novembrī plkst.12.00 IAC „Vanagi‖ zālē 
Valsts svētku koncerts, kurā piedalās 
vokālais ansamblis „Dziedi līdzi‖ un deju 
kopa „Vanagi‖. Līdzi jāņem groziņi, 
dziedātprieks un labs noskaņojums.  
 
29.novembrī plkst.15.00 Vārkavas 
vidusskolas aktu zālē vakarēšana ar folkloras 
kopām "Vecvārkava", "Sudobri", 
"Volyudzeite", "Ceiruleits". Aicināts ikviens 
interesents! 
 
29.novembrī plkst.21.00 Roţkalnu KN 
Andrejdienas lustes kopā ar Galēnu teātri un 
„Sudobru” dančiem. Turpinājumā 
groziņballe kopā ar grupu „Brīvdiena‖. Ieeja 
lustēs – brīva, ballē – Ls 2. 
 
30.novembrī plkst.19.00 IAC „Vanagi‖ zālē 
vidējās paaudzes deju kopas „Vanagi‖ 10 
gadu jubilejas koncerts un groziņballe. Ieeja 
pasākumā un ballē – brīva.  
Būsiet ļoti mīļi gaidīti visos pasākumos! 

Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības un neizpratni par to, ka 

“Ozolupē” netiek publicēti visi Vārkavas novadā 

deklarētie mūžībā aizgājušie un dzimušie iedzīvotāji, 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa vēlreiz informē, 

ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

7.pantu no šī gada 1.janvāra visi civilstāvokļa aktu 

reģistri notiek vienotā civilstāvokļa aktu reģistrēšanas 

informācijas sistēmā, t.n., ka iedzīvotāji var reģistrēt 

civilstāvokļa aktus jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu 

nodaļā, un tādējādi tie netiek atspoguļoti novada 

informatīvajā izdevumā. Vārkavas novada 

Dzimtsarakstu  nodaļa, izmantojot visus iespējamos 

resursus, informāciju par visiem 2013.gadā dzimušajiem 

un mūžībā aizgājušajiem varēs apkopot tikai šī gada 

nogalē un ievietos  to pirmajā 2014.gada “Ozolupes” 

numurā. Pašvaldība ļoti atvainojas ikvienam, kam šī 

situācija sagādāja papildu skumju brīžus.  

 


