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AICINĀM TALKOT !  
Aprīlis, kā ierasts, ir spodrī-
bas mēnesis un tā kulminā-
cija – Lielā talka – šogad 
norisināsies sestdien, 23. 
aprīlī. Rūpējoties par sava 

novada sakopšanu, Vārkavas novada paš-
valdība aicina iedzīvotājus -  domubiedru 
grupas, organizācijas, iestādes, uzņēmu-
mus, aktīvos seniorus un  čaklos skolu ko-
lektīvus sakopt ne tikai savas teritorijas, 
bet organizēt talku arī savu tuvāko nesa-
kopto teritoriju sakopšanai. Šīs talkas ir 
organizējamas jums visērtākajā dienā un 
laikā, tās iepriekš piesakot Lielās talkas 
koordinatorei Vārkavas novadā -  Jolantai 
Smilgai  pa tālruni 20004979 vai e-pastu 
jolanta.smilga@varkava.lv.  
Tuvākās talkošanas vietas var uzzināt in-
terneta vietnē talkas.lv. Talkotāji talkas 
norises laikā tiks nodrošināti ar atkritumu 
maisiem, bet būtu vēlams ņemt līdzi savus 
darba rīkus (grābekļus, slotas, zāģus), kā 
arī cimdus.  

Vārkavas novada Kultūras 
centrs aicina pieteikties amat-
niekus, mājražotājus un tirgo-
ties gribētājus PAVASARA 

GADATIRGUM, kas norisinā-
sies 7. maijā plkst. 10.00 Vārka-

vas muižas pils stāvlaukumā. 
Pieteikšanās līdz 6. maijam, 
zvanot  pa tālr. 20004979 vai 
rakstot uz e-pastu: jolan-
ta.smilga@varkava.lv. 

Astrīdas Spūles foto. 

mailto:jolanta.smilga@varkava.lv
http://talkas.lv/
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DOMES  LĒMUMI  2016. GADA MARTĀ 
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

Martā notika Vārkavas novada pašvaldī-
bas domes ārkārtas sēde (7. martā), Fi-
nanšu komitejas, Attīstības un infrastruk-
tūras komitejas un Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas apvienotā 
sēde (22. martā) un pašvaldības domes 
kārtējā sēde (29. martā). 
 
7. marta domes ārkārtas sēdē lēma: par 
sūdzības iesniegšanu; par zemes gabala at-
dalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par 
noslēgto zemes līgumu izbeigšanu pirms 
termiņa; par finansējuma piešķiršanu. 
 
29. marta domes kārtējā sēdē lēma: par 
2016. gada pamatbudžeta izdevumu tāmes 
grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada 
pašvaldības iestādēm; par grozījumiem 
Vārkavas novada domes 2010. gada 23. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
papildu materiālo palīdzību Vārkavas no-
vadā”; par pamatlīdzekļu norakstīšanu; par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 
slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai 
Lielajā Kalupes ezerā 2016. gadam iedalī-
šanu; par zemes gabala atdalīšanu un no-
saukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu; par zemes lietoša-
nas mērķa maiņu; par zemes lietošanas tie-
sību izbeigšanu; par grozījumu lēmumā; 
par finansējuma piešķiršanu; par grozīju-
miem saistošajos noteikumos Nr. 108 „Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 
2016. gadam”; par līdzfinansējumu projek-
tam; par grozījumu Vārkavas novada do-
mes 2013. gada 22. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 62 „Par sociālās palīdzības 
sniegšanu Vārkavas novadā”; par Vārkavas 
novada kultūras centra vadītāja iecelšanu 
amatā; izskatīja iesniegumus. 

 Atbalsta „Latvijas Politiski represē-
to apvienības” lūgumu  

Vārkavas novada dome atbalstīja biedrības 
„Latvijas Politiski represēto apvienība” lū-
gumu par finansiālu atbalsu politiski repre-
sēto personu salidojumam, kas notiks 2016. 
gada 27. augustā plkst. 13. 00 Ikšķiles brīv-
dabas estrādē, un piešķīra 70 EUR no Vār-
kavas novada pašvaldības 2016. gada bu-
džeta sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem. Minētā naudas summa ir  mūsu  

novada politiski represēto personu dalības mak-
sa, kas palīdz segt salidojuma organizēšanas iz-
devumus. Biedrība izteica pašvaldībai pateicību 
par līdzšinējo atbalstu, kā arī cer uz turpmāku 
sadarbību, tādējādi dodot iespēju arī priekšdie-
nās rīkot tik ļoti nozīmīgo pasākumu visiem 
Latvijas politiski represētajiem. Biedrība aicina 
pašvaldības nodrošināt arī ar transportu nokļū-
šanai līdz Ikšķilei, ko Vārkavas novada pašvaldī-
ba līdz šim jau ir darījusi. Protams, arī šogad šis 
brauciens ir ieplānots, par tā organizēšanu, kā 
ierasts, būs atbildīga Vārkavas novadpētniecī-
bas muzeja – kultūrvēstures un tūrisma centra 
vadītāja Elvīra Āboliņa.  

 Piešķir līdzfinansējumu Vanagu baz-
nīcas fasādes atjaunošanas projektam 

Vārkavas novada dome 2016. gada 21. martā 
saņēma Vanagu Svētās Annas Romas katoļu 
draudzes iesniegumu, ko bija parakstījuši 69 
draudzes locekļi, par līdzfinansējuma piešķirša-
nu projektam, kura ietvaros paredzēta Vanagu 
baznīcas fasādes atjaunošana. Ar šo ideju drau-
dze vēlas piedalīties šobrīd izsludinātajā LE-
ADER projektu konkursā (Lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020. gada 19.2 pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta 
apakšpunktu 2.2. “Atbalsts kultūras, sporta, 
atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu 
attīstībai un lauku telpas pievilcības saglabāša-
nai”). 22. marta domes Finanšu komitejas, At-
tīstības un infrastruktūras komitejas un Sociā-
lo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
apvienotajā sēdē deputāti šo jautājumu izskatī-
ja un 29. marta domes sēdē nolēma piešķirt ne-
pieciešamo līdzfinansējumu – 2000 EUR -  no 
Vārkavas novada pašvaldības 2016. gada bu-
džeta sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem. Jāpiemin, ka šogad Vanagu baznīcai ir 
jubilejas gads – oktobrī tā svinēs 80. gadadie-
nu.  

Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. 112 
(ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas, tie 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas „Ozolupē”).  
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums               2016. gada 21. aprīlī  

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2016. gada 29. marta lēmumu Nr. 43 (protokols Nr. 5., 2. §) 
 

Vārkavas novada domes 2016. gada 29. marta saistošie noteikumi 
Nr. 112 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par papildu materiālo palīdzību 

Vārkavas novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 43. panta trešo daļu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu 

  
Izdarīt Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par pa-
pildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā” šādus grozījumus: 
1. Papildināt noteikumus ar 2.11. un 2.12. punktu šādā redakcijā: 

„2.11. Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā. 
  2.12. Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai”. 

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 11.punktu šādā redakcijā: 
“5.1 11. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītā-
ja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē triju darba dienu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas.” 

3. Papildināt noteikumus ar 5.2 6.punktu šādā redakcijā: 
“5.2 6. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītā-
ja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē triju darba dienu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas.” 

4. Papildināt noteikumus ar V.8  un V.9  nodaļu šādā redakcijā: 
 

„V.8 Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā 
58.1. Apgādnieka zaudējuma gadījumā ir tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro ap-
mērā kalendārajā gadā. 
58.2. Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc 
pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un 
nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav 
vecāks par 24 gadiem;  
58.3. Atbalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam, aiz-
bildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. 
58.4. Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata. 
58.5. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 
kredītiestādē triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas” 
 

V9 Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai 
59.1. Bērnam ir tiesības saņemt atbalstu interešu izglītības  mācību izdevumu segšanai, bet 
ne vairāk kā 10 euro apmērā mēnesī. 
59.2. Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc 
pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. 
59.3. Atbalstu izmaksā viņa vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu 
faktiski audzina bērnu. 
59.4. Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata, pēc izdevumus apliecinošu 
dokumentu iesniegšanas. 
59.5 Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 
kredītiestādē triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
59.6. Dienests atsaka atbalsta piešķiršanā, ja interešu izglītības mācību izdevumi, jau tiek 
segti no citiem finansējuma avotiem”. 

 
Domes priekšsēdētāja A. Brakovska 
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Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras 
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalīb-
niekus rotaļās.  

Vārkavas novada dome 
izskatīja 2016. gada 22. 
marta Vārkavas nova-
da kultūras centra va-
dītāja amata konkursa 
vērtēšanas komisijas 
lēmumu par Jolantas 
Smilgas iecelšanu Vār-
kavas novada kultūras 
centra vadītājas amatā 

un, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldī-
bām“ 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautāju-
mu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, tur-
klāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 
amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 
citas amatpersonas likumā un pašvaldības no 
likumā paredzētajos gadījumos, un nolēma ar 

2016. gada 1. aprīli iecelt Jolantu Smilgu  
(attēlā) par Vārkavas novada kultūras centra 
vadītāju. 
Iepriekšējais kultūras centra vadītājs Mārcis 
Rukmanis š.g. martā pārtrauca darba attiecī-
bas ar Vārkavas novada pašvaldību, tādēļ tika 
izsludināts konkurss uz šo amatu. Tam pietei-
cās 4 pretendenti. Pretendentu vērtēšanas ko-
misija atlases intervijā, kā iepriekš minēts, 
par vispiemērotāko atzina J. Smilgu.  
Jolanta ir dzimusi un augusi Vārkavas novada 
Upmalas pagasta Vanagos, absolvējusi Va-
nagu pamatskolu, Preiļu Valsts ģimnāziju, 
2004. gadā iestājās Latvijas Kultūras akadē-
mijā, kur studēja socioloģiju un publiskās at-
tiecības, studijas nav pabeigusi. Ir strādājusi 
dažādos uzņēmumos – bijusi galvenā klientu 
tirdzniecības grupas pārdošanas speciāliste, 

 Ieceļ amatā kultūras centra vadītāju  
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums              2016. gada 21. aprīlī 

klientu konsultante, vecākā pārdevēja, klien-
tu pakalpojumu daļas pārstāve, kredītanalīti-
ķe un kopš 2015. gada marta Vārkavas nova-
da pašvaldībā jaunatnes lietu speciāliste, pa-
ralēli darbojoties arī Kultūras centrā – Vār-
kavas novadā organizējot kultūras pasāku-
mus ne tikai jauniešiem, bet arī plašākai 
mērķauditorijai. Kopš darba uzsākšanas no-
vada domē un kultūras centrā, Jolanta ir bi-
jusi ideju autore tādiem pasākumiem kā Liel-
dienu fotoorientēšanās kauss Vanagos, kur 
jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties 
aizraujošā un uz veselīgu dzīvesveidu vērstā 
pasākumā, kura laikā Vārkavas novada iedzī-
votāji un viesi varēja iepazīties ar dažādiem 
tūrisma un apskates objektiem Vanagu cie-
matā, akcentējot mazāk zināmos objektus un 
pievēršot uzmanību interesantām detaļām, 
kas ikdienas steigā, iespējams, palikušas ne-
pamanītas. 2015. gada maijā Vārkavas nova-
da domes pagrabā Muzeju nakts ietvaros, ko-
ordinēja mūsdienīgu un ekspresīvu mākslas 
izstādi, kur paralēli izstādītiem divu jaunu 
gleznotāju darbiem, apmeklētāji varēja bau-
dīt  elektroniskās mūzikas un Aspazijas dze-
jas sintēzi. Šī paša gada septembrī organizēja 
Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu at-
skaites koncertu – „Apkārt pasaulei” – pasā-
kuma apmeklētājiem bija iespēja vērot multi-

mediju priekšnesumus, kuros tika apvienota 
gan mūzika, gan deja,  gan video. Viens no 
spilgtākajiem profesionālajiem izaicināju-
miem Jolantu sagaidīja 2016. gada martā, 
kad Starptautiskās sieviešu dienas pasāku-
mam viņa veidoja filmu par astoņām Vārka-
vas novada sievietēm, lai pasākuma apmek-
lētājiem, novadniekiem un novada viesiem 
parādītu sievietes iekšējo skaistumu un dvē-
seles bagātību dažādos vecumos. Šie ir tikai 
daži no spilgtākajiem un profesionālajā jomā 
izaicinošākajiem pasākumiem, kuru organi-
zēšanā Jolanta ir piedalījusies. Gada laikā 
viņa ir rakstījusi scenārijus, piedalījusies or-
ganizatoriskajos procesos un vadījusi Liel-
dienu, Mātes dienas, Pavasara gadatirgu, 
skolas noslēguma, Līgo dienas, novada svēt-
ku, jaunības svētku, ģimeņu svētku, Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienas, Va-
lentīndienas un daudzus citus koncertus un 
pasākumus. Jolanta, strādājot par jaunatnes 
lietu speciālisti, ir apmeklējusi dažādas pro-
fesionālās apmācības, viņai ir sertifikāts par 
tālākizglītības programmu projektu vadībā. 
Brīvi pārvalda krievu un angļu valodas, ir vā-
cu valodas zināšanas, labas datorprasmes. 
Jolanta ir sabiedriski aktīva – kopš 2014. ga-
da dejo tautas deju kopā „Vanagi”, kā arī ir 
darbojusies Latvijas studentu apvienībā. 

 No 23. marta īstenojams Vārkavas novada teritorijas plānojums  

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 29.12.2015. lēmumu Nr. 262 (protokols Nr. 19., 12. &) 

 

Vārkavas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi 
Nr. 107 „Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam”  

 
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12. panta pirmo daļu, 23. panta otro daļu un 25. panta pirmo daļu  

  
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības teritorijas izmantošanai 

un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, un citus teritorijas izmantošanas nosacīju-

mus Vārkavas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plā-

nojumu 2016.-2026. gadam. 

2. Šo noteikumu 1. Pielikumā pievienota Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.-2026. 

gadam II daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka atļautos terito-

rijas izmantošanas veidus un prasības nekustamo īpašumu apbūvei un cita veida izmantoša-

nai, atbilstoši 2. un 3. pielikuma kartēm. 

3. Šo noteikumu 2. pielikumā pievienotas Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.-2026. 

gadam teritorijas plānojuma III daļas „Grafiskā daļa” teritorijas plānotā (atļautā) izmanto-

šana un aizsargjoslas, kurās attēlots funkcionālais zonējums. 

4. Šo noteikumu 3. pielikumā pievienotas Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.-2026. 

gadam teritorijas plānojuma III daļas „Grafiskā daļa” – karte teritorijas aizsargjoslas,  



6  

IESTĀŽU JAUNUMI 

infrastruktūra (valsts un pašvaldību autoceļi). 

5. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām un darbojas visā Vārkavas novada 

teritorijā. 

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstne-

sis”. 

7. Ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.-2026. gadam ikviena persona var iepazīties Vārka-

vas novada pašvaldībā un interneta vietnē www.varkava.lv. 
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

Kā aizritēja pirmais pavasara mē-
nesis Vārkavas vidusskolā? 
 

 Vārkavas vidusskolas skolotājas 
S. Stankeviča, H. Ērgle 

 
Pirmais pavasara mēnesis pagāja, piedaloties 
dažādos konkursos, mācību priekšmetu olim-
piādēs un pasākumos. 
2. martā mūsu skolas ansambļi piedalījās vo-
kālās mūzikas konkursā „Balsis” starpnova-
dos.  5.- 9. klašu meiteņu ansamblis un zēnu 
ansamblis izcīnīja 2. pakāpes diplomus, bet 
vidusskolas meiteņu ansamblis 1. pakāpes 
diplomu un ceļazīmi uz reģionālo konkursu.  
4. martā notika tradicionālais Žetonu vakars, 
kura laikā klātesošie varēja vērot 12. klases 
iestudētu ēnu teātri un teātra  izrādi, kā arī 
klausīties dziesmas un dzeju. 
Kamēr 1.- 11. klašu skolēni izbaudīja pavasara 
brīvdienas, 12. klases skolēni kārtoja centrali-
zēto eksāmenu svešvalodā. 
Tūlīt pēc brīvdienām rotājām klases un skolas 
apkārtni Lieldienām. Skolēni piedalījās arī zī-
mējumu konkursā „Skaistākā Lieldienu ola”.  
1.- 7. klašu skolēni 29. martā piedalījās pasā-
kumā „Atnāca Lieldienas...” Katrs varēja savus 
skolasbiedrus iepriecināt ar Lieldienu olu, kā 
arī piedalīties mīklu minēšanā, ticējumu at-
kārtošanā un jautrās stafetēs. Neizpalika arī 
olu kaulēšanās sacensības. 
30. martā sadarbībā ar Vārkavas novadpētnie-
cības muzeju skolā notika komunistiskā  geno-
cīda upuru piemiņas dienas pasākums. 
31. martā piecas dziedošās meitenes savas 
skaistākās dziesmas izdziedāja Dienvidlatgales 
tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu 
dziedu, kāda bija”. Sigitai  Stivriškai – 3. pakā-
pes diploms, Dainai Gailumai un Rebekai 
Cimdiņai – 2. pakāpes diplomi, bet Esterei 
Spiridonovai un Maritai Ērglei – 1. pakāpes 
diplomi un ceļazīmes uz Rīgu. 
Skolas bibliotēkā notika Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas program-
mas „Bērnu un jauniešu žūrija” noslēguma pa-

sākums. Šogad lasītāju pulks bija gana plašs: 
1.- 2. kl. – 9 skolēni, 3 - 4. kl. – 20 skolēni, 5.- 
7.kl.- 21 skolēns, 8.- 12. kl. – 18 skolēni. Tātad, 
kopā 68 lasītāji. Vecāku žūrijā iesaistījās 15 
lasītāji, tai skaitā arī viens tētis – Apšinieks 
Sandris. 
1. aprīlī, Smieklu jeb joku dienā, trīs mūsu 
skolas zēni piedalījās valsts stāstnieku kon-
kursā Rīgā „Anekdošu virpulis 2016”, kur 
Mārtiņš Upenieks (1.kl.) izcīnīja 3. pakāpes 
diplomu un titulu – Lielais smīdinātājs, Raitis 
Domuļevs (6. kl.) un Kristians Plots (7. kl.) ie-
guva 1. pakāpes diplomus un titulus 
„Ekselentais smīdinātājs”. 
 Daudzi  skolēni piedalījās arī starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs. 3. martā 4. 
klases skolēniem kombinētajā latviešu valodas 
un matemātikas olimpiādē bija labi rezultāti: 
Elizabetei Maijai Somei un Ernestam Lazdā-
nam - 2. vieta, Ievai Apšiniecei – 1. vieta. 9. 
martā mājturības starpnovadu olimpiādē Rai-
vim Tarasovam – 2. vieta, Patrikam Pākstem 
un Andrejam Ločam – 3. vieta, Rinaldam Pāk-
stem – atzinība. 18. martā 7. klases skolnieces 
Sigita Stivriška un Rebeka Cimdiņa 10. Latga-
les novada latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē ieguva atzinības. 1. aprīlī starpno-
vadu angļu valodas olimpiādē 7. klases skol-
nieks Andrejs Ločs ieguva 3. vietu. 
Daudzās klasēs notikušas arī vecāku sapulces. 
Pašreiz esam uzsākuši apkārtnes sakopšanu, 
lai Latvija būtu vēl zaļāka. 

http://www.varkava.lv
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Vārkavas pamatskolas marts  

 Vārkavas pamatskolas direktore S. Medne 

 No 14. līdz 16. martam vācām makulatūru 
un izlietotās baterijas. Kopumā savācām 
32,4 kg bateriju un 1,7 tonnas makulatūras. 
Aktīvākie makulatūras vācēji Evita Vagale, 
pirmsskolas grupas „Bitītes” audzēkne (270 
kg), Deniss Kirilovs, 9. klases skolnieks 
(231 kg), Rīners Matīss Armans, 6. klases 
skolnieks (196,5 kg) un Līva Vaivode-Šulte, 
3. klases skolniece (191 kg). Bateriju aktīvā-
kais vācējs ir Rīners Matīss Armans no 6. 
klases. Viņš savāca 15 kg. 

 10. martā notika skolas vecāku sapulce, ku-
rā galvenā tēma bija jautājumi, kas saistīti ar Vārkavas pamatskolas slēgšanu. 

 Martā  6. klases skolēni Viesturs Spūlis un Iļja Kirilovs piedalījās starpnovadu mājturī-
bas olimpiādē. 

 Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 4 skolnieces. 3. klases skolniece Līva 
Vaivode-Šulte ieguva 1. vietu, 3. klases skolniece Liliāna Surgunte un 9. klases skolniece 
Marina Čeketa 2. vietu. Meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja Astrīda Spūle. 

 18. martā notika Skolas padomes sēde. 

 29. martā pēc stundām svinējām Lieldienas, ko bija sarūpējusi skolotāja Biruta Freima-
ne ar folkloras kopas „Žubītes” un angļu valodas pulciņa bērniem. 

 30. martā pirmsskolas skolotājas Anna Butlere un Solvita Deidule bija noorganizējušas 
lielisku Lieldienu pasākumu Vārkavas novada pirmsskolas iestāžu bērniem un audzinā-
tājām (attēlā). Pašas audzinātājas iejutās Zaķa un Rūķa tēlos. 

 Edgars Nikiforovs (8. kl.) un Deniss Kirilovs (9. kl.) piedalījās skrējienā Preiļos 
„Cīruļputenis”. Edgars savā vecuma grupā izcīnīja 2. vietu. 

Rimicānu PII marts  
 Rimicānu PII skolotāja Evita Jaudzema 

Pēc ziemas esam pamodušies pavasarim, kurš 
ātriem soļiem ir atsoļojis pie mums ar siltu 
saulīti, vieglu vējiņu un jau pamanāmu zaļu-
mu gan tīrumos, gan kokos. Neskatoties uz 
“slimošanas vilni”, Rimicānu pirmsskolas iz-
glītības iestādē marts ir bijusies notikumiem 
bagāts. 
Vispirms pavasari Rimicānu PII bērni un ko-
lektīvs sveicināja ar košo krāsu nedēļu, kur 
katrai nedēļas dienai bija attiecīga krāsa un 
bērniem piemērotas krāsas apģērbs vai akse-
suārs. 
 Ar Lieldienu ieskandināšanas koncertu Zaļajā 
ceturtdienā bērnu vecākus aicinājām uz vecā-
ku kopsapulci. Vecākiem bija iespēja tikties ar 
logopēdi Elizabeti Lāci, kura pastāstīja, kā ve-
cāki var palīdzēt bērna valodas attīstībā. Vadī-
tāja Velta Ziemele iepazīstināja ar dažādām 
aktualitātēm. 
Marta beigās ar Lieldienu izskaņas koncertu 
devāmies ciemos uz Vārkavas pamatskolu pie 

pirmskolas grupiņām, kur mūs sagaidīja Pa-
vasara rūķis un Lieldienu zaķis. Svinīgo runu 
teica Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrī-
te Medne un Vārkavas novada priekšsēdētāja 
Anita Brakovska. Paldies Vārkavas pamatsko-
las kolektīvam par jauko uzņemšanu, rotaļām, 
dāvaniņām, pārsteigumiem un kopā būšanu! 
Pa vidu visiem notikumiem martā Rimicānu 
PII skolotājas paspēja arī pabūt pieredzes ap-
maiņas seminārā PII “Pasaciņa” Preiļos. Tur 
mēs ieguvām daudz jaunu un radošu ideju no-
darbībām. Sajūsmu izraisīja arī pirmsskolas 
skolotāju iestudētā teātra izrāde bērniem 
“Trīs laimīgie zaķi”. Lugas noslēgumā tiek se-
cināts, ka laime mīt katrā mājā, kur dzīvo 
bērni, māmiņa un tētis, un viņiem ir daudz 
laimīgu draugu. 
Rimicānu PII visiem novēl saskatīt un mācēt 
noturēt laimi un labestību katrā mājā! Lai visi 
pavasara darbi tiek darīti ar mīlestību un at-
bildību pašiem pret sevi, savu tuvāko un zemi! 
Lai jauks un saulains pavasaris! 
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Upmalas bibliotēkā 35 jaunas 
grāmatas  
 

 Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece 
 
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludi-
nātajā projektu konkursu 3. kārtā tika ap-
stiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības 
(LBB) izstrādātais projekts "Augstvērtīga tul-
kotā un nozaru literatūra bibliotēkās". Pro-
jekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās 
un nozaru literatūras izdevumu pieejamību 
Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Lat-
vijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un 
laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu 
starpniecību. 
Preiļu reģiona bibliotēkas saņēma 200 
jaunus vērtīgus izdevumus 2176,13 eiro vērtī-

bā, savukārt Vārkavas novada Upmalas bib-
liotēka – 35 grāmatas 342,71 eiro vērtībā.  
Kolekcijā saņemto grāmatu saturs ir daudz-
veidīgs. Ir grāmata par aktieri Uldi Dumpi 
„Zemgalietis” un filmu „Rīgas sargi”. Janīnas 
Kursītes grāmata „Latvieša māja” stāsta par 
tautas celtniecības izzināšanu caur folkloras 
un mitoloģijas zināšanām.  
A. Krista  „Krāsu mācība” un B. Bārbera 
„Ikviens var gleznot” ievedīs krāsu un māk-
slas pasaulē un palīdzēs tās izprast, bet M. 
Vīka grāmata „Filosofija īsumā” - 200 pa-
matjēdzienu īsi skaidrojumi vienkārši un 
viegli palīdzēs izprast būtiskākos jautājumus 
cilvēces vēsturē. 
Daiļliteratūras cienītāji varēs iepazīt ārzemju 
autoru literāro darbu tulkojumus. 
Grāmatu saturs ir daudzveidīgs – aicinu iz-
mantot unikālo iespēju iepazīt vērtīgas grā-
matas. 

DAŽĀDI JAUNUMI 

23. maijā Vārkavas novada iedzī-
votājiem VID “E-busiņā” palīdzēs 
apgūt VID e-pakalpojumus un ie-
sniegt Gada ienākumu deklarāciju 

Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veici-
nāt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, 
sākot no šī gada marta tūri pa Latvijas pašvaldī-
bām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta “E-busiņš”.  
Aicinām Vārkavas novada iedzīvotājus - no-
dokļu maksātājus - apmeklēt VID “E-
busiņu” šī gada 23.maijā  
 no plkst.9.00 līdz 10.00 pie Vārkavas pagasta 

pārvaldes (Vārkava, Kovaļevsku ielā 4),  
 no plkst.10.30 līdz 11.30 pie Vārkavas novada 

domes (Vecvārkava, Skolas ielā 5),  
 no plkst.12.00 līdz 13.00 pie Rožkalnu pagasta 

pārvaldes (Rimicāni, Saules ielā 16),  
kur VID speciālisti palīdzēs apgūt VID e-

pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarā-
ciju elektroniski.  
VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada 
ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātā-
jiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri 
vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārst-
niecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnota-
jiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka do-
kumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks 
pieņemti!  
Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada 
ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus 
ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi 
vai eID karti), internetbankas kodu karti un attais-
nojuma dokumentus (maksājumi par izglītību, me-
dicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas 
skenētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu dek-
larācijai. To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, 
jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo inter-
netu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri. 
Cita VID rīcībā esošā informācija - nodokļu maksā-
tāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, infor-
mācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām 
pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sa-
biedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības 
apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriek-
šējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par 
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – 
deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.  
Ja persona nav internetbankas lietotājs, “E-
busiņā” būs arī iespēja iegūt  lietotāja vārdu un pa-
roli,  ar kuru varēs pieslēgties EDS  un izmantot 
visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.  
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Lai arī š.g. 17. martā Zemkopības ministrija ir 
iesniegusi noteikumu projektu „Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 
491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtī-
ba”, kas paredz, ka, lai atvieglotu finansiālo slogu 
lauku teritorijās dzīvojošajiem suņu īpašniekiem, 
suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija 
nav obligāta tiem suņiem, kuru īpašnieki ir fizis-
kas personas un kuru turēšanas vieta ir ārpus pil-
sētas vai ciema teritorijas, pagaidām tie nav 
apstiprināti. Neskatoties uz to, vai šīs izmaiņas 
tiks ieviestas vai nē, noteiktai iedzīvotāju grupai 
šīs saistības būs jāievēro un jāpilda. Tādēļ Vār-
kavas novada pašvaldība informē, ka 
pirmreizējo suņu reģistrāciju centrālajā 
datu bāzē veic lopkopības pārraudze Janī-
na Poplavska (tālr. 26160719). J. Poplav-
ska apmeklētājus pieņem  Vārkavas nova-
da domē (6. kab.), Skolas ielā 5, Vecvārka-
vā, ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13. 00. 
(Atgādinām, ka suņus reģistrēt var arī  pie vete-
rinārārsta, Zemkopības ministrijas Klientu ap-
kalpošanas centros, kā arī Lauksaimniecības 
Datu centrā. To, kādi dokumenti nepieciešami, 
lai reģistrētu suni, lasiet zemāk.) 
Reģistrēt varēs tikai tādu suni, kas būs 
mikročipēts un ar pasi. Apzīmēt suni ar mik-
roshēmu un iegūt sava lolojumdzīvnieka pasi, kā 
arī aizpildīt mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāci-
jas veidlapu jūs varat pie praktizējoša veterinār-
ārsta. Mūsu novadā tie ir Gita Some (tālr. 
29423387) un Viktors Lazdāns (tālr. 
26139541). Sazinoties ar viņiem, iegūsiet sīkā-
ku informāciju, kā arī vienosieties par mikroči-
pēšanas norisi.  
Ievērojiet, ka pirmreizējo suņa reģistrāciju var 
veikt klātienē vai elektroniski.  Lai reģistrētu 
mājas (istabas) dzīvnieku (klātienē), nepiecieša-
mi šādi dokumenti:   
1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase. 
2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīv-
nieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un 
paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā 
īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aiz-

pilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizē-
jošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis  
vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, 
bet neparaksta. (Veidlapu var  
izdrukāt LDC mājas lapā. ) 
3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai per-
sonas apliecība). 
4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 7.11 eiro 
par viena dzīvnieka reģistrāciju. 
 
Rekvizīti: 
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs 
PVN maks. Nr. 90001840100  
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs  
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000  
Ieņēmumu kods: 21499  
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka 
īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai 
uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), 
kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa re-
ģistrācija. 
 
Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrāciju var: 

 ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, 
American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā 
un centrālajos reģionu punktos; 

 veicot apmaksu internetbankā; 

 izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpoju-
mus. 

Atgādinām, ka no  2016. gada 1. jūlija  ir noteikta obligāta suņu re-
ģistrēšana centrālajā datu bāzē, Vārkavas novada pašvaldībā su-
ņus var reģistrēt pie lopkopības pārrauga 

Līdz š.g. 1. jūlijam atkritumus Vārka-
vas novadā joprojām apsaimniekos 
„Preiļu saimnieks” 
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. 
panta 7. punktam, Vārkavas novada pašvaldība bija 
noslēgusi līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu uz trim gadiem. Tuvo-
joties līguma termiņa beigām, pašvaldība izsludināja 
iepirkumu par jaunu sadzīves atkritumu apsaimnieko-
tāju. Iepirkumā piedalījās trīs uzņēmumi, no kuriem 
saimnieciski izdevīgākais bija SIA „Clean R”. Pašvaldī-

ba ar šo uzņēmumu jau ir noslēgusi līgumu, atbilstoši 
tā nosacījumiem, „Clean R” sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu sāks 3 mēnešu laikā. Tādēļ Vārkavas 
novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar SIA 
„Preiļu saimnieks” par līguma pagarināšanu, tāpēc  
gan aprīlī, gan maijā, gan jūnijā sadzīves atkritumi tiks 
izvesti pēc ierastā grafika – mēneša iepriekšpēdējā 
ceturtdienā. Par izmaiņām, kā arī par jauno atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību iedzīvotāji tiks laicīgi infor-
mēti! Sekojiet paziņojumiem pašvaldības mājaslapā 
www.varkava un informatīvajā izdevumā „Ozolupe”! 

http://www.varkava
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Aizvadītajā sezonā mežacūkas šautas 
daudz aktīvāk  

31. marts bija pēdējā diena, kad mednieki Pārtikas un 
veterinārajā dienestā (PVD) varēja  iesniegt nomedī-
tās sievieškārtas mežacūkas, par katru dzīvnieku sa-
ņemot 100 eiro samaksu, informēja PVD pārstāve Ilze 
Meistere. Kā ziņots, mērķtiecīgi medījot sievieškārtas 
mežacūkas, plānots samazināt šo dzīvnieku populāci-
ju Latvijā, tādējādi ierobežojot Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) izplatību. 
Kopumā kopš pagājušā gada 20. novembra līdz 29. 
martam nomedītas vairāk nekā 10 900 sievieškārtas 
mežacūkas. 
Kā norāda PVD ģenerāldirektors Māris Balodis, tas, 
vai mežacūku medības būs devušas vajadzīgo rezultā-
tu, rādīs laiks. 
Kā ziņots, mežacūku izšaušanas programma, ko fi-
nansē Eiropas Savienība (ES), tika sākta pērn no-
vembrī, par katru nomedīto mežacūku medniekam 
izmaksājot 100 eiro. Programmas apjoms bija 350 
000 eiro, attiecīgi paredzot 3500 mežacūku mātīšu 
nomedīšanu, un šis limits līdz gada beigām tika izpil-
dīts. ES sedz 75%, bet Latvijas puse - 25% izdevumu. 
Programma tika turpināta arī šogad, jo Eiropas Ko-
misija (EK) akceptēja papildus 1,2 miljonu eiro piešķī-
rumu programmai, kas nozīmē, ka vēl par apmēram 
12 000 mežacūku tiks maksātas prēmijas. 
Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem Latvijā ir 
vairāk nekā 70 000 mežacūku. 
2014.-2015. gada medību sezonā nomedīta 44 871 
mežacūka - 75% no plānotā skaita. 2015.-2016.gada 
medību sezonā nomedīts vairāk nekā 45 000 mežacū-
ku, sezonā pieļaujamais medību limits ir 58 000 dzīv-
nieku. 
Tikmēr ĀCM joprojām tiek atklāts aptuveni 20 meža-
cūkām katru nedēļu. Līdz ar to šogad konstatētas 334 
ar ĀCM slimas mežacūkas 43 novadu 116 pagastos un 
vienā pilsētā - Pļaviņās. 
Kā ziņots, pērn kopumā atrastas 1048 ĀCM inficētas 
mežacūkas. Mājas cūku populācijā kaite kopš tās uz-
liesmošanas 2014.gada jūnijā skārusi 213 mājas cū-
kas Rēzeknes, Mazsalacas, Ainažu, Staiceles, Ambeļu 
un Vecsalienas novadā. Novietnēs iznīcinātas 670 
cūkas, bet pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas 
skartajos apgabalos pastiprinātas biodrošības dēļ 
tika izkautas apmēram 14 000 cūku, attiecīgi to īpaš-
niekiem izmaksātas kompensācijas 2,322 miljonu eiro 
apmērā. 

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jū-
nijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas 
robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, jo novietnē, 
kurā slimība konstatēta, ir jālikvidē viss ganāmpulks. 
Latvijā iepriekš kaite nekad nebija reģistrēta. 
Vārkavas novadā mežacūku saistībā raizes sagādāja ne 
tik daudz ĀCM izplatība, kā mežacūku postījumi. 2015. 
gadā ļoti daudziem Vārkavas novada lauksaimniekiem 
mērs bija pilns un viņi cēla trauksmi: izmisušie zem-
nieki vērsās pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt šo situāciju  
atrisināt. Pašvaldība jūnija vidū organizēja lauksaim-
nieku, medību kolektīvu pārstāvju,  mežsaimniecības 
un lauksaimniecības speciālistu tikšanos. Tajā tika sas-
katīti problēmas būtiskākie cēloņi: 1) nevienmērīgs 
medību tiesību nomu pārklājums, 2) nepilnības medī-
bu tiesību nomas līgumos un daļēja to saistību izpilde, 
3) nepietiekams aizsardzības pasākumu daudzums, lai 
novērstu meža dzīvnieku postījumus, 4) komunikāci-
jas trūkums starp mednieku kolektīviem un iedzīvotā-
jiem, kā arī  savlaicīga neziņošana par postījumiem, 5) 
likumu sarežģītība un to pilnīgas izpildes neiespējamī-
ba, to efektivitātes trūkums reālajā situācijā, 6) medī-
bu koordinācijas komisiju nelietderīgums, 7) ko-
mercmedības, zvēru migrēšana, maijvaboļu izplatība, 
8) daudzo meža dzīvnieku barotņu esamība u.c., taču 
visakūtākā problēma bija tā, ka  spēkā bija Valsts meža  
dienesta  22. 12. 2014. rīkojums Nr. 210 ar 14.01.2015. 
grozījumiem Nr. 6., kas aizliedza medības ar dzinējiem 
vai medību suņiem Vārkavas novada pagastos. 
Augstākminētā mežacūku apkarošanas programma 
Āfrikas cūku mēra dēļ lauksaimniekiem nāca par labu. 
Medību kolektīvi aizvadītajā sezonā, līdzīgi kā visā Lat-
vijā, bija īpaši sarosījušies, jo 100 eiro prēmija par me-
žacūku mātītēm bija labs papildu iegansts, lai daudz 
cītīgāk medītu šos dzīvniekus. 
Pēc Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu mežniecī-
bas  datiem, Vārkavas novada teritorijā medī seši med-
nieku (medību) kolektīvi (klubi, biedrības): 
„Duplets” (vadītājs Aivars Stašulāns), „Atpūta 
98” (vadītājs Ilmārs Verze), „Atmoda” (vadītājs Artūrs 
Štagars), „Vārkava” (vadītājs Elmārs Mazurs), „Meža 
avotiņš” un „Stobrs” (vadītājs Pēteris Šņepsts).  
„Dupletam” un „Atpūtai 98” ir medību teritorijas arī 
citos novados, bet pārējie 4 kolektīvi medī tikai Vārka-
vas novadā. Kā norādīja „Dupleta” vadītājs, kolektīvs 
Vārkavas novadā medī tikai ļoti nelielā teritorijā - 
Rožkalnu pagasta Arendoles apkaimē. „Atpūta 98”  
medī  Vārkavas pagastā aptuveni 2500 hektāros, kā arī 
Sutru pagastā; „Vārkava” - Vārkavas pagastā aptuveni 
1500 ha platībā, „Atmoda” - arī tikai Vārkavas pagastā, 
savukārt „Meža avotiņš” un „Stobrs” medī aptuveni 
12 000 Rožkalnu un Upmalas pagastu hektāros.  
Kā informēja Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu 
mežniecības pārstāve, „Vārkava”, „Atmoda”, „Atpūta 
98”, „Meža avotiņš” un „Stobrs” kopumā Vārkavas no-
vada dažādos iecirkņos ir norakstījuši (tātad nošāvuši) 
178 mežacūkas, no tām 89 dažāda vecuma mātītes. 
Savukārt „Dupleta” (Pelēču iecirknī, kurā ietilpst Aren-
doles medību platības) kontā ir 2 mātītes un 3 tēviņi. 
 
 

Izmantoti  Latvijas ziņu aģentūras „Leta” materiāli, 
informāciju par Vārkavas novadu sagatavoja  

M. Praņevska 

http://www.tvnet.lv/temas/rezekne
http://www.tvnet.lv/temas/baltkrievija
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                     2016. gada 21. aprīlī  

30. aprīlī Vārkavas novadpētnie-
cības muzeja klētī notiks Broņi-
slavas Caunas krustdūrienā izšū-
to gleznu izstādes atklāšana 
 

 Maija Praņevska, Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste  

 
Sestdien, 30. aprīlī plkst. 18.00, Vārkavas no-
vadpētniecības muzeja klētī (pie Vārkavas tautas 
nama, Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā) notiks no-
vadnieces Broņislavas Caunas izšuvumu izstā-
des atklāšana kopā ar Vārkavas vidusskolas fol-
kloras kopu „Volyudzeite”. Laipni aicināts ik-
viens interesents! (Izstāde būs apskatāma līdz 
21. maijam.) 

Broņislavas Caunas (dzim. Nautrānes) – izcilas 
rokdarbnieces – izstādes sarīkošana  ir viņas tuvi-
nieku iniciatīva, godinot viņu 80 gadu jubilejā, 
kas tiks svinēta 1. maijā. Broņislava (attēlā) ir 
dzimusi, augusi un visu mūžu nodzīvojusi Vārka-
vas novada Rožkalnu pagasta Cepļukos (netālu no 
Arendoles). Broņislava piedzima kuplā zemnieku 
ģimenē. Kopš bērna kājas ir pieradusi daudz strā-
dāt, tāpēc savu dzīvi bez darba nevar iedomāties, 
taču rokdarbus neuzskata par darbu, bet gan par 
atpūtu no tā. Pērn Broņislava un viņas dzīves-
biedrs Staņislavs nosvinēja zelta kāzu jubileju. 
Dzīvesbiedra dzimtā puse ir Vārkavas pagasta 
Znotiņi, abi saskatījušies kādā radu saietā. Tā kā 
Broņislava dzimtajās mājās bija palikusi viena ar 
slimu mammu, Staņislavs pārcēlās dzīvot pie sie-
vas Cepļukos. Ģimenē ir izaudzināti trīs bērni: 
meita Biruta un divi dēli – Einārs un Ilgvars. 
Pāris priecājas par 6 mazbērniem un jau vienu 
mazmazbērniņu. Caunu ģimene dzīvo kopā ar 
jaunākā dēla Ilgvara ģimeni dzimtajos Cepļukos, 
„Nautrānu” mājās. Ilgvara meita Ilvija ir Vārka-
vas vidusskolas folkloras kopas "Volyudzeite”, 
kura uzstāsies izstādes atklāšanā,  dalībniece. 
Vecmamma cer, ka līdz ar tautas gara mantām 
mazmeita apgūs arī tautas gadu simtiem kopto 
prasmi – aušanu. Šobrīd stelles ir nedaudz nolik-

tas malā, taču drīzumā tās atkal tiks liktas savā 
ierastajā vietā, un Broņislava varēs abām maz-
meitām ierādīt aušanas pamatus. 
Aizraušanās ar rokdarbiem sākusies Amuļu skolā, 
kur skolotāja Kļavinska mācījusi dažādus rokdar-
bus. Izmēģināts un darīts bija daudz kas, taču sir-
dij vistuvākās palika aušana un izšūšana. Pro-
tams, Broņislava atzīst, ka aušana bija ne tikai 
aizraušanās, bet arī liela dzīves nepieciešamība – 
viņas jaunībā neko nevarēja nopirkt, tāpēc saim-
niecībās audzēja aitas, linus; paši ieguva apģērba 
izejmateriālus un paši to darināja.  
Skolā iegūtās iemaņas Broņislava aizvien vairāk 
attīstīja un nav pametusi novārtā līdz pat šai bal-
tai dienai. Viņa pielocīja pūru gan sev, gan māsai; 
viņas čaklās rokas bez mitas darināja ko jaunu: 
auda dažādas sarežģītības segas, auda un izšuva 
galdautus, palagus, spilvendrānas, dvieļus, sedzi-
ņas, tepiķus – itin visu, kas mājās bija nepiecie-
šams. Taču Broņislavas veikums skapjos daudz 
neiegūla – ģimene ikdienā tos cītīgi lietoja, kā arī 
viņa neskaitāmus darbus dāsnu sirdi ir dāvājusi 
tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un kaimiņiem. 
Var tikai apbrīnot viņas strādīgumu un pacietību, 
jo, piemēram, agrīnie darbi ir tapuši vakaros pie 
petrolejas lampas – pēc smagas darba dienas kol-
hozā. Viņa izšuva ne tikai krustdūrienā, bet arī 
rišeljē tehnikā, kas ir visai sarežģīta un nav pa 
spēkam visiem. Viņas senākie rokdarbi jau ir bi-
juši izstādīti novadnieku saietos Arendolē, skolās, 
darbavietas kultūras namā un citviet, taču šoreiz 
izstāde ir veltīta tikai izšuvumiem, tajā varēs ap-
lūkot krustdūrienā izšūtas dažāda lieluma glez-
nas. Šie darbi ir tapuši nesen. Gleznu izšūšanas 
shēmas viņai pirms dažiem gadiem atnesusi un 
parādījusi kaimiņiene, kas strādāja Daugavpilī 
rokdarbu veikalā. Broņislavai ļoti iepatikās šāds 
izšūšanas veids - shēmās viss pateikts priekšā, 
tikai jāapbruņojas ar milzu pacietību un jābūt ļoti 
uzmanīgai. Nodarbe nav viegla, taču rezultāts 
sniedz neizsakāmu gandarījumu. Broņislava glez-
nas izšuj ar dziju. Grūtības mēdz sagādāt dzijas 
iegāde vajadzīgajās krāsās – ir gleznas, kurās ne-
pieciešamas pat  40 krāsu un nokrāsu!  
Broņislavai sirdij tuva ir arī puķkopība. Apkārtē-
jie vēl tagad zina stāstīt, cik skaistas gladiolas vi-
ņa prot izaudzēt! Protams, arī citas puķes ir mīļas 
un lolotas, to kopšanu, kā arī citus dārzkopības 
darbus Broņislava, neskatoties uz cienījamo vecu-
mu, joprojām veic ar lielu aizrautību un mīlestī-
bu. 
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izde-

vums, reģistrācijas numurs 000740194. Bezmaksas, 

iznāk reizi mēnesī. Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. Vārka-

vas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārka-

vas novads, LV-5335. Tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. 

E-pasta adrese: dome@varkava.lv,  tīmekļa vietne: 

www.varkava.lv.  

Izdevumu sagatavoja  Vārkavas novada pašvaldības sabie-

drisko  attiecību speciāliste Maija Praņevska, mob.tālr. 

26611934, 20385972; e-pasts:  

info@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv, vai mai-

ja.pranevska@varkava.lv.   

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.   

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: S. Mednes, S. Trafimovas, H. Ēr-

gles, G. Lazdānes, M. Praņevskas un autoru fotogrāfijas.  

TUVĀKIE NOTIKUMI  

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 2 mir-

šanas: Kazimirs Gailums (25.01.1934 – 18.03. 2016), 

Tekla Gailuma (22.05.1940 – 12.04.2016). Vārkavas 

novada dome izsaka tuviniekiem visdziļāko  līdzjūtību.  

Sestdien, 23. aprīlī plkst. 9.30, notiks Vanagu jauno 
un veco kapu sakopšanas talka. Talkas vietā būs pieejami 
atkritumu maisi, lūgums ņemt līdzi savus cimdus un dar-
ba rīkus! 
 
Sestdien, 30. aprīlī plkst. 18.00, Vārkavas novadpēt-

niecības muzeja klētī (pie Vārkavas tautas nama, Kovaļ-

evsku ielā 5, Vārkavā) notiks novadnieces Broņislavas 

Caunas izšuvumu izstādes atklāšana kopā ar Vārkavas 

vidusskolas folkloras kopu „Volyudzeite”.  

10. maijā (laiks tiks precizēts) Pilišku saieta vietā notiks 
Mātes dienas koncerts. 
 
11. maijā plkst. 11.00 Vecvārkavā, Vārkavas vidussko-
las stadionā, norisināsies Latgales reģiona skolēnu sporta 
spēles vieglatlētikā "Vidusskolas kauss" un "Jauno vieg-
latlētu kauss".  

Š. g. 5. maijā plkst. 11.00 Vecvārkavā, 
Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē notiks 
seminārs lauksaimniekiem: 
 
* Inovatīvi risinājumi vielmaiņas slimību, 
plaušu slimību parazītu invāzijai bioloģis-
kajās saimniecībās (lektore SIA "Vet Med" 
pārstāve Vija Enkuzēna); 
 
* Aktualitātes lauksaimniecībā (lektore 
lauku attīstības konsultante Ilga Ušacka). 

Š. g. 2. maijā plkst. 10.00 Vārkavas 
tautas namā tiks rīkota Vārkavas pagasta 

(bijušā SIA SPARS) servisa organizācijas 
dalībnieku kopsapulce par īpašumtiesību 

sakārtošanas jautājumiem. Tiek aicināti 
servisa dalībnieki vai to pilnvaroti pār-

stāvji (uzrādīt rakstisku pilnvaru). 

Aktuālākā informācija par novadu – paš-
valdības tīmekļa vietnē www.varkava.lv 

Vārkavas novada pašvaldība atgādina, ka aktuā-
lākā un plašākā informācija par norisēm novadā, 
Latvijā un dažkārt arī kaimiņu novados ik dienas 
ir atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.varkava.lv.  
Š.g. martā mūsu pašvaldības mājaslapu ir ap-
meklējuši (šī informācija ir pieejama mājaslapas 
administrēšanas programmā) 4345 viesi, kas 
168 785 reizes ir skatījušies dažādas sadaļas. Po-
pulārākās no tām: fotogalerija, notikumu kalen-
dārs, jaunumi, domes sēžu protokoli, pašvaldība, 
iepirkumi, atalgojums, ziņu arhīvs, paziņojumi 
par domes sēdēm, novads fotogrāfijās. 

http://www.varkava.lv
http://www.varkava.lv

