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Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” ir Vārkavas 
novada pašvaldības iestāde, kas tika izveidota 2012. 
gadā pēc Vanagu pamatskolas reorganizācijas un dar-
bojas bijušās skolas ēkā. Šobrīd tajā mājvietu rod arī 
Vanagu bibliotēka, kā arī biedrība „Vēlme”. Centra zā-
le, kas skolas pastāvēšanas laikā bija gan sporta, gan 
svinību zāle, ir arī novada kultūras pasākumu norises 
vieta, kā arī pašvaldība to piedāvā izīrēt dažādiem pri-
vātiem pasākumiem. Zālē notiek arī vietējo pašdarbī-
bas kolektīvu – tautas deju kopas un sieviešu vokālā 
ansambļa – mēģinājumi, vingrošanas un citas nodarbī-
bas.  
Pēc skolas pārtapšanas par centru zāle tika pielāgota 
vairs tikai kultūras pasākumiem – sporta nodarbībām 
paredzētais inventārs tika daļēji izvākts, taču tas neko 
daudz zāles izskatā nemainīja, jo tajā bija palikušas ie-
vērojamas nolietošanās pēdas: IAC vadītāja Janīna 
Praņevska atminas, ka zāles sienas pēdējoreiz tika krā-
sotas pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, logi mainīti 90. 
gadu sākumā, lielākās pārmaiņas kopš tā laika ir piere-
dzējusi vien vecā koka dēļu grīda – to laiku pa laikam 
pārkrāsoja. 
Jāmin, ka šī zāle atrodas ēkas 2. stāvā. Skolas ēku cēla 
1959. gadā un tolaik grīdas konstrukcijā kā siltināšanas 
un skaņas izolācijas materiāli tika izmantoti izdedži un 
būvgruži. Kā jau iepriekš minēts, skolas zālē visas tās 
pastāvēšanas vēsturē ir notikuši un arī šobrīd notiek 
dažādi kultūras pasākumi un balles – laikam ritot, ievē-
roja, ka zāles grīda vairs nav stabila. Šis jautājums tika 
aktualizēts uzreiz pēc Zolitūdes traģēdijas: pašvaldība 
pieaicināja ekspertus, kas konstatēja, ka grīdas sijas ir 
ielīkušas un nepieciešama drīza rīcība.  

Turpinājums 5. lpp.  

Nekas nav pastāvīgs – pastāvīgas ir ti-

kai pārmaiņas.  /Heraklīts/  

Vārkavas novada bērniem valsts 
apmaksās vakcināciju pret ērču 
encefalītu  
Vārkavas novada pašvaldība februārī saņēma 
Slimību profilakses un kontroles centra vēstuli, 
kurā tika vēstīts, ka centrs ir veicis epidemiolo-
ģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību 
ar ērču encefalītu 2011.-2015. gadā un konstatē-
jis, ka šajos četros gados Vārkavas novadā vidē-
jais saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 ie-
dzīvotājiem bija 39,8, tādēļ Vārkavas novads šo-
gad ir to 30 pašvaldību skaitā, kurās bērni tiks 
potēti pret šo slimību bez maksas. (Pēc Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes datiem Vārka-
vas novadā ir 310 bērni.) 
Lielākais saslimšanas skaits ir Alsungas novadā 
(113), mazākais Krimuldas novadā (23,2). Vārka-
vas novads ir viena no trim teritorijām, kas šo-
gad šajā sarakstā tika iekļauta no jauna – līdzīgs 
saslimšanas gadījumu skaits ir arī Mālpils un 
Grobiņas novados. 
Slimību profilakses un kontroles centrs 
aicina Vārkavas novadā deklarēto bērnu 
vecākus interesēties par vakcinācijas kār-
tību pie bērna ģimenes ārsta.  
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DOMES  LĒMUMI  2016. GADA FEBRUĀRĪ 
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

Februārī notika viena Vārkavas novada paš-
valdības domes Finanšu komitejas, Attīstības 
un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komitejas apvie-
notā sēde (16. februārī), domes ārkārtas sēde 
(16. februārī) un domes kārtējā sēde (23. feb-
ruārī).  
16. februāra domes ārkārtas sēdē lēma: par 
pašvaldības autoceļu slēgšanu un izskatīja ie-
sniegumus.  
 

 No 22. februāra darbojas satik-
smes ierobežojums uz pašvaldības 
autoceļiem  

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. 
panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu 
lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot 
nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, 
Ceļu satiksmes likuma 8. panta pirmo daļu, 
kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz 
laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies 
nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi 
(paredzētas sporta sacensības, publiski 
pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes 
drošību un Ministru kabineta 2016. gada 21. 
janvāra noteikumu Nr. 14 „Kārtība, kādā 
aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 
3.2. un 12.2.apakšpunktu, Vārkavas novada 
dome 2016. gada 16. februāra ārkārtas sēdē 
nolēma:  

 ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa 
Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 
2016. gada 22. februāra līdz 
atsevišķam domes lēmumam par 
satiksmes ierobežojumu atcelšanu; 

 aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 
7 t (septiņām tonnām) kustību pa 
pašvaldības autoceļiem visā to garumā 
saskaņā ar 1. pielikumu  (sk. blakus slejā); 

 uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai 
I.Kivleniecei, Rožkalnu pagasta pārvaldes 
vadītājai M.Stulpiņai, Upmalas pagastā 
atbildīgajam par autoceļiem Dz.Cimdiņam 
nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu 
uz norādītajiem  pašvaldības autoceļiem un  
veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas 
pārbaudes. 

Sīkāka informācija pa tālr. 29446486 
(pašvaldības izpilddirektors Elmārs 
Sparāns). 
 

1.pielikums, apstiprināts 
 ar Vārkavas novada domes 16.02.2016. 

ārkārtas sēdes lēmumu Nr.20 
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Līdz ar grozījumiem Bāriņtiesas likumā 
(29.10.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 
03.12.2015.), kas nosaka amatu savienošanas ie-
robežojumus, kā arī kārtību, cik ilgā laikā tiem 
bāriņtiesas locekļiem, uz kuriem attiecas šie iero-
bežojumi,  jāpārtrauc attiecīgā amata pienākumu  
pildīšana, dome 2016. gada 16. februāra sēdē iz-
skatīja bāriņtiesas locekļu - Diānas Stubures un 
Helēnas Ērgles – iesniegumus ar lūgumu atbrīvot 
no šī amata pēc pašu vēlēšanās.  Likums nosaka, 
ka „bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekš-
sēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papil-
dus likumā „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu 
savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst 
pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, 
viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadī-
tāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, 
kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā 
bāriņtiesa”.  

Diāna Stubure kopš 2016. gada februāra strādā 
Vārkavas novada Sociālajā dienestā par sociālo 
darbinieci (0, 4 slodzes, š.g. janvārī D. Stubure ir 
iestājusies Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
Daugavpils filiāles studiju programmā „Sociālais 
darbs”, kur iegūst profesionālo maģistra grādu 
sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāci-
ju). Savukārt H. Ērgle, kā redzams, bāriņtiesas 
locekles amatu nedrīkst savienot ar pašvaldības 
domes deputātes pienākumu pildīšanu. Dome 
akceptēja šos iesniegumus un atbrīvoja abas dar-
binieces no ieņemamā amata. Pašvaldība 8. feb-
ruārī izsludināja konkursu uz bāriņtiesas locekļu 
amatu. Uz to pieteicās 2 pretendentes. Abas pre-
tendentes atbilda izvirzītajiem kritērijiem, un 23. 
februāra domes sēdē deputāti viņas ievēlēja bā-
riņtiesas sastāvā uz bāriņtiesas pilnvaru laiku  - 
līdz 2020.gada 31.martam. Tādējādi pašreizējais 
Vārkavas novada bāriņtiesas sastāvs ir šāds: Iveta 
Stivriška (bāriņtiesas priekšsēdētāja), Anita Laz-
dāne, Zinaīda Maskalāne, Inga Some un Mairita 
Stulpiņa; protokoliste Antoņina Rusiņa.  

23. februāra domes kārtējā sēdē lēma: par pamatlīdzekļu norakstīšanu; par speciālās atļaujas 
(licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu; par rūpnieciskās zvejas 
limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016. gadam iedalīšanu; par rūpnieciskās zve-
jas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 
2016.gadam iedalīšanu; par zemes nomas līguma laušanu; par zemes iznomāšanu; par zemes 
gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par finansiālu atbalstu; par izmaiņām Vārkavas 
novada bāriņtiesas sastāvā; izskatīja iesniegumus. 

 Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.111 (ir saņemts pozitīvs atzinums no Vides aizsar-

dzības un reģionālas attīstības ministrijas, tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
„Ozolupē”   

Apstiprināti  ar Vārkavas novada domes 26.01.2016.lēmumu Nr.5 (protokols Nr.1 / 5.§) 

  
Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.111 

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteiku-
mos 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 papildu ma-
teriālo palīdzību Vārkavas novadā” šādus grozījumus: 
1. Aizstāt noteikumu 54.2.  punktā skaitli “2,84” ar skaitli “5,00”. 
2. Papildināt noteikumus ar 2.8., 2.9. un 2.10. punktu šādā redakcijā: 
            „2.8. Atbalsts jubilejās; 

2.9. Atbalsts politiski represētajām personām; 
2.10.Atbalsts personām ar invaliditāti.”; 

3. Papildināt noteikumus ar V.5 , V.6 un V.7 nodaļu šādā redakcijā: 
 

„V.5 Atbalsts jubilejās 
55. 1.  Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegu-
šas 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu. 
55. 2. Sasniedzot 101 gada vecumu, personām ir tiesības turpmāk katru gadu dzimšanas dienā saņemt 
vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā. 
55. 3. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām. 
    55. 4. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā. 

 Izmaiņas bāriņtiesā 

http://likumi.lv/ta/id/277888-grozijumi-barintiesu-likuma
http://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums/redakcijas-datums/2015/12/03
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Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras 
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalīb-
niekus rotaļās.  

Atbalstu jubilejās, atbalstu politiski represētajām personām (izņemot tās, kas ap-
meklēs politiski represēto atceres pasākumus, pēc kuriem būs nodrošināta iespēja saņemt šo 

atbalstu) un personām ar invaliditāti  nogādās viņu dzīvesvietās. Atbalstu nogā-
dās (atkarībā no apstākļiem, ikreiz var būt cita variācija) domes priekšsēdētāja, domes 

deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji, sociālā dienesta darbinieki.  

Domes priekšsēdētāja  A. Brakovska 

V.6  Atbalsts politiski represētajām personām 
56. 1.  Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro apmērā ir politiski represētajām personām. 
56. 2. Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes ziņām. 
56. 3. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā. 

 
V.7  Atbalsts personām ar invaliditāti 

57. 1.  Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro apmērā ir personām ar I pirmās grupas inva-
liditāti un bērniem ar invaliditāti. 
57. 2. Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras ziņām. 
57. 3. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā. 

! 
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 Sākums 1. lpp.  

2015. gadā, gatavojoties Vanagu pamatskolas 95. dibi-
nāšanas gadadienas sarīkojumam, grīda tika izremon-
tēta – no konstrukcijas  izvāca būvgružus un izdedžus, 
pielaboja sijas, nomainīja  grīdas segumu – koka dēļu 
grīdas vietā nāca ozolkoka parkets. Pasākumu apmek-
lētājiem un pašdarbības kolektīvu dalībniekiem par 
zāles grīdas drošumu vairs nebija jāraizējas. Diemžēl 
plašākam remontam laika vairs nebija atlicis, to atlika 
uz vēlāku laiku. Iepirkumu remontdarbiem izsludināja 
2015. gada decembra sākumā un jau šī gada 2. febru-
ārī zāles remonts bija beidzies un tika pieņemts. Paš-
valdības izpilddirektors Elmārs Sparāns atzinīgi vērtē 
konkursā uzvarējušās Daugavpils firmas „LD būve” 
veikumu – darbi ritēja ātri un kvalitatīvi: zāles sienas 
tika apšūtas ar reģipsi, nokrāsotas oranžīgā tonī, ie-
kārti griesti, nomainīta elektroinstalācija, gaismas 
ķermeņi izvietoti ne tikai pie griestiem, bet arī zāles 

sānos, ar dekoratīviem materiāliem nomaskēti vecie 
radiatori, nomainītas abas ieejas durvis. Remonta ko-
pējās izmaksas ir 9435, 74 eiro (ar PVN), tie nāk no 
pašvaldības pamatbudžeta. Zālei jau pirms kāda laika 
ir sagādāti 90 jauni mīkstie krēsli, logiem pasūtīti aiz-
kari.  
Pirmais lielākais, publiskais pasākums Vanagu infor-
mācijas un atbalsta centra zālē pēc remonta notika 7. 
martā, kad tajā koncertēja Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Kaspars Znotiņš un komponists, diriģents, novadnieks 
Juris Vaivods un tad ikviens koncerta apmeklētājs 
varēja novērtēt arī zāles jauno izskatu.  

Maija Praņevska,  
Vārkavas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

IESTĀŽU JAUNUMI 

Vārkavas novadā sniegta palīdzība vis-
trūcīgākajām personām 
 
Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” 2015. gadā Vārkavas 
novadā ir izdalītas 440 pārtikas pakas, 75 higiēnas pa-
kas, kā arī 16 komplekti mācību piederumu un 7 skolas 
somas. 2016. gadā ir paredzēts, ka pārtikas pakas varēs 
saņemt arī krīzes situācijā nonākusi persona (ģimene), 
uzrādot izziņu, kuru pēc klienta iesnieguma izskatīša-
nas un izvērtēšanas ir izsniedzis Sociālais dienests. Ie-
priekš  šādu palīdzību varēja saņemt tikai ārkārtas ga-
dījumā.  
Lai saņemtu pārtikas pakas,  trūcīgajām personām ir 
piedalās papildpasākumos - biedrības ģimenes palīdzī-
bas centra „Ligzda” rīkotajos semināros reizi ceturksnī. 
2016. gadā tie ir ieplānoti šādi:  

 09.03.2016. plkst. 11.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6 
– lekcija „Gavēnis - garīguma laiks dažādās valstīs”. 

Radošā darbnīca sociālo prasmju attīstīšanā un pilnvei-
došanā „Gavēņa ēdieni un to pagatavošana”. 

 22.06.2016. plkst.10.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6 
– lekcija „Vai tu zini, kas ir jāņuzāles un cik jāņuzālēm 
jābūt vainagā?”. Radošā darbnīca sociālo prasmju attīs-
tīšanā un pilnveidošanā „Vainagu pīšana un jāņusieru 
siešana”. 

 14.09.2016. plkst.11.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6 
- lekcija „Tēva lomas ģimenē stiprināšana”. Radošā 
darbnīca „Dāvanu iesaiņošana un apsveikumu izgata-
vošana”. 
23.11.2016. plkst.11.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6 – 
lekcija „Klusais Adventes laiks – pārdomu un sevis iz-
prašanas laiks”. Radošā darbnīca „Ziemassvētku rotāju-
mu gatavošana”. 
   

Vārkavas novada Sociālais dienests, tālr. 
28383161.  

Eiropas Savienības fonda ietvaros atbalsta komplek-
tus nevar  saņemt maznodrošinātas personas. 

„Viduslatgales pārnovadu 

fonds” 18. martā aicina uz 

izrādi Līvānos  
Jau otro gadu nodibinājums 

„Viduslatgales pārnovadu fonds” 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstītās labdarības programmas  
„Maizes rieciens”  ietvaros, realizē 
projektu  „Svētku pakas un pasāku-
mi Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu 
un Vārkavas novadu iedzīvotājiem 
2015/2016”.  Kā viena no šī projekta 
aktivitātēm ir  Ausekļa Limbažu 
teātra izrāde. 2015. gadā teātris vie-
sojās  ar izrādi „Bezkaunīgie veči”  
Preiļu novada Kultūras centrā, kur  
pulcēja ap pusotra simta skatītāju. 
Šajā gadā Līvānu, Preiļu, Riebiņu 
un Vārkavas novadu vecos ļaudis 
fonds aicina uz teātra izrādi 
„Dūdotāji”, kas veidota pēc Ērika 
Hānberga stāstu motīviem. 

Izrāde notiks Līvānu novada Kultū-
ras centrā 18. martā  13.00. Izrādi 
finansiāli atbalsta Boriss un Ināra 
Teterevi.  
„Dūdotāji”  ir stāsts par aizejošo pa-
audzi. Par dienu, ko vada rimtā rit-
mā, gatavojot ēst, skābējot kāpostus, 
vārot kompotus un atceroties mūžā 
piedzīvoto. Dienu ritms laukos ir 
vienkāršs. Jādara darbs. Te nevar 
pagriezt krānu, pa  kuru tecēs silts 
vai auksts ūdens, te nevar pasūtīt 
pusdienas ar piegādi. Nav centrālap-
kures, sētnieku, kas notīra sniegu. 
Nav arī neviena, kam izvirzīt apsū-
dzību un uzrakstīt sūdzību avīzei vai 
„De facto” par aukstumu, nenotīrītu 
ceļu vai nepadarītu darbu. 
Šodien liekas nesaprotami, ja kāds 
nezina, kā rīkoties ar internetbanku, 
norēķinu karti, kā savākt lielo doku-
mentu kalnu pie notāra. Šodien rak-
sturīgi, ka sazināmies ar mobilā tele-

fona vai  interneta taustiņiem. Vai-
rāk zinām,  kas notiek Amerikā, 
Ēģiptē, bet nav svarīgi, ka trīs vai 
četras  dienas tepat, netālajā pagas-
tā, no lauku mājām pa 3 km neattīrī-
to ceļu cilvēki nevar izkļūt līdz auto-
busam, ka no datu bāzes pazūd ap-
dzīvoto vietu nosaukumi, ka lauki 
paliek arvien tukšāki. Mēs tvītojam, 
sūtām īsziņas, bet neaizbraucam 
ciemos. Pat lāga sarunāties nepro-
tam. Vairs!  
“Gadā ir tikai divas dienas, kurās 
mēs neko nevaram iesākt. Viena ir 
vakardiena un otra – rītdiena. Tā-
dējādi šodien ir īstā diena, lai mīlē-
tu, ticētu, darītu un galvenokārt – 
dzīvotu! Tas, kurš neizdzīvo ta-
gadni, nedzīvo nemaz. Ko dari tu?” 
Aicinām visu piecu novadu seniorus  
būt atsaucīgiem un, Lieldienām tu-
vojoties, sagādāt sev pozitīvas emo-
cijas, apmeklējot izrādi Līvānos. 
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Skats no „Vārkavas .balvas 2016”  vieglatlātikas trāscāāas tāllākšanas 

sektora.  

FEBRUĀRIS 
VĀRKAVAS  

VIDUSSKOLĀ     

 
Šogad februāris ir tāds īpašs, jo 
29. februāri piedzīvojam tikai ik 
pēc 4 gadiem. Kā jau katrs mē-
nesis, arī februāris bija darbīgs. 
No 8. – 12. februārim skolā risi-
nājās projektu nedēļa par tēmu 
„Esi drošs un atbildīgs!”.  Jaunā-
ko klašu skolēni vēlreiz atkārtoja 
ceļu satiksmes noteikumus, zī-
mēja drošu ceļu uz skolu, 9. feb-
ruārī devās uz Preiļu policiju, 
kur mācību klasē piedalījās dis-
kusijā par ceļu satiksmes drošī-
bu un iepazinās ar policistu dar-
bu. 
5.-7. klašu skolēni cītīgi mācījās 
ceļu satiksmes noteikumus, jo 
kārtoja eksāmenu, lai iegūtu ve-
losipēdista vadītāja apliecību. 
10. februārī tradicionālajās 
„Vārkavas balvas” sacensībās 
(attēlā) šogad piedalījās 146 da-
lībnieki no Vārkavas, Preiļu, 
Līvānu, Riebiņu un Krāslavas 
novadiem. Mūsu skolēni izcīnīja 
šādas vietas: 1. vietu – Viktorija 
Pujiņa(6.kl.), Valija Vanaga 
(7.kl.), Agate Tarasova (11.kl.), 
Jānis Rimants Cimdiņš (5.kl.), 
Kristaps Pavlovs (9.kl.), Arnolds 
Sparāns (12.kl.); 2. vietu – Meli-
sa Vanaga (6.kl.), Asnāte Pujiņa 
(9.kl.), Marita Ērgle (12.kl.), Di-
nārs Gavars (9.kl.), Alvis Bula-
tovs (11.kl.); 3. vietu – Evija Vai-
vode (10.kl.), Diāna Skarbauska 
(10.kl.), Andis Briška (6.kl.), 
Egons Zalāns (10.kl.), Raivis Va-
nags (10.kl.). 
Par augstvērtīgāko rezultātu 
kauss mūsu skolas sportistei Va-
lijai Vanagai. 
11. februāris bija Drošāka inter-
neta diena, kur savu projekta 
darbu prezentēja 8. klases skolē-
ni. 10.-11. klašu skolēni strādāja 
pie zinātniski pētnieciskajiem 
darbiem. 11. klase tos aizstāvēja 
18. februārī, 10. klase – pabeigs 
un prezentēs nākamajā gadā. 
Ar jautrību, dažādām spēlēm, 
nomināciju piešķiršanu nosvinē-
jām Valentīndienu. 1. klases sko-
lēni šai laikā varēja izbaudīt pa-
pildus brīvdienas. 
19. februārī noslēdzās zīmējumu 

konkurss „Meteņdienas mas-
kas”. Zīmējumu izstāde jopro-
jām skatāma skolas bibliotēkā. 
Atzīmējot rakstnieka J. Zvirgzdi-
ņa 75. dzimšanas dienu, 26. feb-
ruārī skolas bibliotēkā notika 
pasākums 1.-4. klašu skolēniem 
„Bebru Brīverbruku ģimenes 
piedzīvojumi”. Jubilejas svinībās 
„ciemiņi” spēlēja dažādas spēles 
un mielojās ar svētku torti, kā 
arī piedalījās „piketā”, aizstāvot 
bebru intereses. 
20. februārī Viduslatgales pār-
novadu fonda projekta „PRIEKS 
par BRĪVU” ietvaros daļa vidus-
skolēnu Vecvārkavā pie novada 
domes meistaroja savvaļas dzīv-
nieku barotavu, apmeklēja dī-
džeju meistarklasi un skatījās 
kino.  
Februāra mēnesī mūsu skolas 
skolēni piedalījās vairākās starp-
novadu olimpiādēs un sporta 
sacensībās. Šoreiz minam tikai 
olimpiāžu laureātus: Kristianam 
Plotam - 2. vieta un Andrejam 
Ločam - 3. vieta matemātikas 
olimpiādē; Nikam Plotam - 3. 
vieta ekonomikas olimpiādē; 
Evijai Vaivodei - atzinība fizikas 
olimpiādē; Ruslanai Rudenko - 
1. vieta krievu valodas olimpiā-
dē.  
Sacensības ir kā sporta olimpiā-
des. Februārī sacentās volejbo-
listi. Līvānu, Preiļu, Aglonas, 
Vārkavas novadu zonas „Lāses 
kausā” iegūta 1. vieta (komandas 
dalībnieki – Arvis Vilcāns, Alvis 
Bulatovs, Uldis Valainis, Ar-
nolds Sparāns, Niks Plots, Egons 

Zalāns). Komanda ieguva ceļazī-
mi uz finālsacensībām Rīgā 
09.04.2016. 
Latgales reģiona Preiļu novada 
„Policijas kausa” volejbola sa-
censībās tika iegūta 2. vieta 
(komandas dalībnieki – Arvis 
Vilcāns, Alvis Bulatovs, Uldis 
Valainis, Arnolds Sparāns, Niks 
Plots, Egons Zalāns, Māris 
Ceplis, Ēriks Pūga). 
Noslēgušās „Mazās balvas” 
starpnovadu sacensības: Andim 
Briškam 1. vieta – 60 m skrējie-
nā, 2. vieta 60 m barjerskrējienā 
un 2. vieta 1000 m skrējienā; 
Uldim Gavaram 1. vieta lodes 
grūšanā; Elizabetei Maijai So-
mei 1. vieta lodes grūšanā un 2. 
vieta 1000 m soļošanā; Ralfam 
Vilcānam 2. vieta tāllēkšanā; 3. 
vieta – Viktorijai Pujiņai 1000 m 
skrējienā un tāllēkšanā, Dāvim 
Salcevičam 1000 m soļošanā un 
tāllēkšanā, Melisai Vanagai  
augstlēkšanā, Elvim Jaudzemam 
1000 m skrējienā, Sanijai Pop-
lavskai 1000 m skrējienā, Patri-
kam Pākstem lodes grūšanā. 
Vēlam sev un visiem Vārka-
vas novada iedzīvotājiem 
skaistu pavasara un Lieldie-
nu gaidīšanu. 
 
Vārkavas vidusskolas skolotājas 

S. Stankeviča, H. Ērgle 
 
 
 
Attēlā: skats no „Vārkavas bal-
vas 2016”  izcīņas vieglatlētikas 
trīscīņā.   
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Vārkavas mazpulks „Avotiņi” piedalī-
jās Latvijas Mazpulku konferencē 
„Laiks. Lauki. Labklājība” 

Šī gada 1.aprīlī paliks divi gadi, kopš Vārkavā di-
bināts mazpulks “Avotiņi”, bet Latvijas Mazpulki 
šogad svin jau 25. gadadienu. Tāpēc ikgadējā 
Latvijas Mazpulku konference Rīgā 27. februārī 
bija īpaša. Tā notika jaunajā, modernākajā Balti-
jā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un tās 
nosaukums bija “Laiks. Lauki. Labklājība”. Vār-
kavas mazpulkam šī konference bija īpaša arī ar 
to, ka tā bija pirmā, kurā piedalījāmies. Mūsu 
mazpulku konferencē pārstāvēja Deniss Kirilovs 
(attēlā 1. no labās), jaunais mazpulka priekš-
nieks Edgars Nikiforovs un mazpulka vadītāja 
Dagmāra Skutele. Uz konferenci bija aicināti arī 
pašvaldību vadītāji un novadu domju deputāti. 
No Vārkavas novada domes Rīgā svētku konfe-
rencē piedalījās un mazpulku vadītājus sveica 
deputāte Skaidrīte Medne. 
Konferences atklāšanā svētku uzrunas teica Maz-
pulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, 
priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava, LR Ministru 
prezidenta parlamentārais sekretārs Armands 
Krauze, LR Saeimas deputāte Laimdota Strauju-
ma, LR Zemkopības ministra padomnieks Artūrs 
Graudiņš, LR Saeimas deputāti Lolita Čigāne un 
Mārtņš Šics, Eiroparlamenta deputāte Iveta Gri-
gule, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdē-
tājs Andris Jaunsleinis. Tika pasniegti apbalvoju-

mi vairākiem Mazpulku padomes locekļiem, la-
bākajiem mazpulcēniem, brīvprātīgajiem un jau-
najiem mazpulku vadītājiem. Pēc konferences 
svinīgās atklāšanas vairāk nekā 300 dalībnieki 
strādāja darba grupās. Mazpulcēni veica eksperi-
mentus modernajās laboratorijās, bet vadītāji 
noklausījās lekcijas par klimata pārmaiņām un 
dabas vērošanu, iepazinās ar Latvijas simtgadei 
veltīto pasākumu plānu un Mazpulku prioritātēm 
2016.gadā. Pašvaldību pārstāvji piedalījās disku-
sijā „Kā stiprināt jaunatnes organizācijas reģio-
nos?”. Tālāk sekoja svētku koncerts, kurā uzstā-
jās Ira un Rūta Dūdumas. Pasākums noslēdzās ar 
latvju dančiem kopā ar folkloras kopu „Kokles”. 
Paldies Vārkavas novada domei par transportu, 
kurā bezrūpīgi varējām pavadīt ceļu uz Rīgu! 
Mazpulcēniem ir ne tikai jāstrādā pie saviem 
projektiem, bet arī jāapmeklē kopīgie Latvijas 
Mazpulku pasākumi. Tajos nostiprinās piederī-
bas sajūta šai organizācijai, tiek gūta pieredze un 
smeltas idejas, iepazīstoties ar citu mazpulcēnu 
veikumu, saņemta enerģija turpmākajam dar-
bam un ceļojot iepazīta Latvija. 
Vārkavas mazpulks „Avotiņi” tika izveidots, pa-
teicoties bijušās mazpulka dalībnieces Emīlijas 
Vaivodes - Gaidžunes mudinājumam. Aicinām 
atsaukties arī citus pirmās Latvijas brīvvalsts 
mazpulcēnus, lai dalītos ar savām atmiņām un 
saglabātu tās vēsturei. Varbūt kādam mājās 
saglabājusies to laiku mazpulka simbolika, maz-
pulcēnu darinājumi, dienasgrāmatas vai citi ar 
mazpulku saistīti priekšmeti? Tiem vieta atras-
tos Latvijas Mazpulku muzejā. Latvijas Mazpul-
ki aicina bijušos mazpulcēnus pievienoties Maz-
pulku Allumni klubam. Šobrīd informāciju par 
Allumni klubu iespējams atrast Facebook.com 
kā „Latvijas Mazpulku Allumni”. Bijušie mazpul-
cēni šajā vasarā tiks aicināti uz pirmo salidoju-
mu, kurā tiks oficiāli dibināts Latvijas Mazpulku 
Allumni klubs, ievēlēta tā valde un izveidoti sta-
tūti. Zvaniet 29638975. 
 

Vārkavas mazpulka „Avotiņi” vadītāja Dagmāra 

Skutele 

Piedalīšanās dažādos konkursos 
skolēniem ir lieliska iespēja iz-
pausties radoši un oriģināli, savu 
brīvo laiku pavadīt lietderīgi, 
paplašināt savu redzesloku un 
par to vēl saņemt atzinīgu novēr-
tējumu, ko papildina arī prieks 
par izdarīto. Vārkavas pamat-
skolas astoņas meitenes - Nikola 
Anna Čaunāne (2. klase), Lelde 
Caica (3. klase), Līva Vaivode 
Šulte, Liliāna Surgunte, Valērija 

Furtikova, Viktorija Kosnikov-
ska, Tatjana Furtikova, Liāna 
Batkajeva (4. klase) - skolotājas 
Astrīdas Spūles vadībā (attēlā) 
piedalījās kolāžu konkursā ar 
savu kolektīvo darbu par tēmu 
„Pasaules brīnumi”. Vārkavas 
pamatskolas skolēni mēģināja 
izpausties radoši un interesanti - 
kolāžā bija redzams tuksnesis, 
kurā uzplaukušas brīnumjaukas 
puķes, kas simbolizēja ticību ne-

iespējamajam, kas var arī piepil-
dīties, ja tam ļoti tic. Pavisam 
tika iesūtītas 74 kolāžas no visas 
Latvijas - tas ir līdz šim lielākais 
iesūtīto kolāžu skaits.  
Liels gandarījums un prieks bija 
skolēniem, uzzinot, ka viņu 
darbs ir atzinīgi novērtēts un 
atzīts par vienu no labākajiem, 
un kā balva ir iegūtas brīvbiļetes 
uz 18. Starptautisko Ledus 
skulptūru festivālu Jelgavā.  

Vienreizēja iespēja - brauciens uz Jelgavu! 
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Dzestrajā, bet patīka-
mu un pozitīvu izjūtu 
pilnajā 6. februāra 
rītā skolēni, skolotāji 
un vecāki devās uz 
studentu pilsētu Jel-
gavu. Starptautiskais 
Ledus skulptūru fes-
tivāls Jelgavā tiek 
rīkots jau 18. reizi. 
Festivāls notika Pas-
ta salā, pārsteidzot 
mūs ar plašāko ledus 
skulptūru ekspozīciju 
Baltijā, muzikālām 
šovprogrammām un 
ledus skulptūru vei-
došanas paraugde-
monstrējumiem, bet 

līdz ar tumsas iestāšanos varēja vērot sinhronizē-
tas ledus skulptūru, mūzikas un gaismu spēles. 
Tika nodrošinātas arī īpašas aktivitātes bērniem. 
Varēja vērot Jūrmalas teātra rotaļuzvedumu bēr-
niem „Svētku brīnumsargi”, radošās grupas 
„Pasaku nams” muzikālo rotaļu izrādi „Brīnumu 
gaidot.” Tāpat arī gida pavadībā tikām iepazīsti-
nāti ar Jelgavas vēsturi, ievērojamākajām cel-
tnēm, pieminekļiem un nostāstiem. Vakara stun-
dā sajūsmas vērta bija ledus skulptūru veidoša-
nas paraugdemonstrējumu apskate. Šķērsots tika 
arī Jelgavas Mītavas tilts, pārrunājot, ka vēl 
daudz kas ir tāds, kas būtu jāredz. Un tāpat arī ar 
domām - mēs vēl atgriezīsimies! Šī diena mums 
bija patīkamiem iespaidiem un vērtīgām atziņām 
bagāta. Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalstīja un 
piedalījās! 
  

Skolotāja Astrīda Spūle  

Janvārī, sala mēnesī, beidzot 
sagaidījām un izbaudījām zie-
mu. Šogad Rimicānu PII piedalī-
jās „Sniega dienā 2016”. Laikap-
stākļi 18. janvārī ļoti lutināja, 
tāpēc tika ģērbti kombinezoni, 
ņemtas ragavas un baudīti snie-
ga prieki. Janvāra mēnesī visās 
grupiņās tēmas caurvijās par 
ziemu dabā, laika ritējumu, zie-
mas sporta veidiem, meža dzīv-
niekiem, kaimiņiem un drau-
giem, tāpēc no brokastu putras 
pārpalikumiem „Zīļuka” un 
„Cālīšu” grupiņas veidoja putnu 
barotavas, lai mūsu mazajiem 
draugiem ziemā būtu ko ēst.  
Februāra sākumā visās grupiņās 
tika atzīmēta Meteņdiena un 
Pelnu diena. Sveču nedēļā tika 
veidota sveču izstāde, kuru varē-
ja aplūkot grupiņu telpās. No 
22.02.-26.02. „Cālīšu” grupiņā 
norisinājās veselības nedēļa. 
Bērnu vecāki sarūpēja augļus un 
dārzeņus un pašiem bērniem 
bija iespēja gatavot salātus.  
Rimicānu PII piedalī jās 

Maximas atbalsta programmā 
„Savai skolai”. Un jāsaka LIELS 
PALDIES visiem aktīvajiem ve-
cākiem un citiem apkārtnes ie-
dzīvotājiem, kuri atbalstīja un  
palīdzēja sakrāt lielu daudzumu 
Maximas uzlīmju. Nu Rimicānu 
PII būs iespēja saņemt dažādas 
kancelejas preces par brīvu.  
Marta mēnesī gatavosimies pa-
vasara svētkiem. Brauksim cie-
mos svinēt Lieldienas arī pie 
Vārkavas pamatskolas pirms-

skolas grupiņām. Atzīmēsim 
Putnu dienas, vērosim, kā at-
mostas daba un pasaule pavasa-
rī. 
Rimicānu PII novēl visiem 
Vārkavas novada iedzīvotā-
jiem sagaidīt pavasari gai-
šās un saulainās krāsās.  
 

Skolotāja Gunita Lazdāne 
 

Attēlā: „Cālīši” gatavi doties uz 
virtuvi gatavot salātus. 

Droši vien daudzi ir dzirdējuši, ka „lasītājs nodzīvo tūkstoš dzīves, pirms nomirst. Cilvēks, kurš ne-

lasa, izdzīvo tikai vienu”.  Lasīšana ir stilīga un prātu attīstoša pieredze, kas ļauj pazust piedzīvoju-

mos un iemācīties lietas, ko citi cilvēki nezina. Tas ir lielisks rīks kā padarīt savu dzīvi jautrāku. Lasī-

šana piedāvā nebeidzamas iespējas, sajūtas un emocijas.  

Nupat Rožkalnu bibliotēkas jaunieguvumu plauktā vietu atradušas 27 jaunas grāmatas. Iepazīstinā-

šu ar dažām no tām.  Dzīves stāstu lasītājiem piedāvājumā divas grāmatas -  E. Veidemanes „ Dzelzs- 

Aktivitātes Rimicānu PII janvārī un februārī 
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Pēc Vārkavas novada sporta skolas direktora Edgara Vaivoda sniegtajām ziņām apkopoja M. Praņevska 

SPORTA  JAUNUMI 

griezējs un dūja” un Līgas Blauas „Uldis Dumpis. 
Zemgalietis”.  Dzejas plaukts papildinājies ar jau-
nāko Maijas Laukmanes dzejoļu krājumu „Tumsā 
iekliedzas pūce”  un Guntara Rača „Laikam laika 
nav”, šajā grāmatā apkopoti iepriekš nepubliskoti 
dzejoļi, kā arī dziesmu vārdi. Kā saka pats Gun-
tars Račs: „Dzejoļi ir brīvi kā putni. Dziesmu vār-
di tādi nav. … Tie gaida, ka jūs tos dungosiet!”.  
Amerikāņu rakstnieces Kārenas Vaitas romāns 
„Ūdens atmiņa”, ir aizraujošs stāsts par divām 
māsām, kuras vajā kopīgs noslēpums par kādu 
nakti. Grāmata ierauj lasītājus notikumu vidū jau 
ar pirmajām lappusēm, valoda ir tik dzīva un ba-
gāta, ka gribas, lai grāmata nekad nebeidzas. No-
ras Robertsas fani beidzot būs sagaidījuši divus 
viņas jaunākos darbus -„Montgomeriju ģime-
ne” (turpinās romānā „Saldā sausserža smarža” 
iesāktā tēma par viesnīcas pārbūvi, taču šoreiz ir 
stāsts par otru brāli - Raideru) un „Ilūziju gūstā”, 
tas ir stāsts par kādu jaunu sievieti, kurai vien īsu 
brīdi iznāk baudīt laimīgi precētas sievietes dzīvi, 
kad viņas vīrs iet bojā neskaidros apstākļos.  
Zviedru rakstnieces Simonas Ārnstedes grāmata 
„Apmelotā” lasītāju  aizved uz 17. gadsimtu Zvied-
rijā. Stāsta galvenā varone Magdalēna Svērda – 
gana cienījamas izcelsmes, tomēr nabadzīga sie-
viete, ierodas grāfa Gabriela Gripklū pilī kā viņa 
potenciālās līgavas pavadone, un notikumi sākas. 

Arī  Šarlotes Betsas romāna „Garšvielu tirgotāja 
sieva” darbība norisinās 17. gadsimtā, tikai Lon-
donā, laikā, kad pilsētu izpostīja Lielais uguns-
grēks. Par mīlestību mūža garumā un nebeidza-
miem meklējumiem stāsta Lūsindas Railijas 
darbs ar skaistu nosaukumu – „Pusnakts roze”, šī 
ir viena no tām grāmatām, kuras lasāmas lēni, 
izbaudot un pulksteni nerespektējot. Tā liek do-
māt.  
Detektīvu plaukts papildināts ar Annas Perijas 
grāmatu „Atradums Kalandēra laukumā”. Tie, 
kuri sākuši lasīt Džefrija Ārčera romānus, varēs 
turpināt sekot iepazīto varoņu gaitām nu jau 4. 
grāmatā  „Atriebība. Bakingemas pirmais reiss”. 
Nozaru literatūrai klāt nākusi grāmata 
„Rokasgrāmata bioloģijā”, tā noderēs vidusskolē-
niem, lai labāk sagatavotos bioloģijas eksāmenam 
un studijām bioloģijā un medicīnā, kā arī tiem, 
kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un izzināt 
jaunākos mūsdienu pētījumus šajā jomā. 
 

Krāsainu un lasošu pavasari vēlot, bib-
liotēkas vadītāja Iveta Some 

 
P.S. Bibliotēkā pieejami iepriekšējo gadu norak-
stītie žurnāli un dažādas gadagrāmatas, droši 
var nākt un ņemt.  

2016. gada 6. februārī norisi-
nājās Vārkavas novada čempi-
onāts volejbolā. Čempionātā 
piedalījās 6 komandas, kuras 
sīvā cīņā izcīnīja šādu vietu 
sadalījumu: 1. vieta komandai 
„Daiļrāpotāji” – Vilcāns Arvis, Or-
manis Mairis, Sola Jānis, Gorins 
Dainis; 2. vieta komandai „Talantu 
neskartie” – Sparāns Elmārs, Vai-
vods Ēvalds, Šulte Rihards, Laga-
novskis Gunārs; 3. vieta  komandai 
„H2O” – Zalāns Egons, Šulte Os-
kars, Šulte Ojārs, Bulatovs Alvis; 4. 
vieta komandai „Atriebēji” – Ga-
vars Dinārs, Spuriņš Raitis, Ceplis 

Māris, Rudzāts Sandis; 5. vieta komandai „Pa pusei pilna”- Cimdiņš Dzintars, Vilcāns Jānis, 
Zagorskis Aldis, Purviņa Liene; 6. vieta komandai „Amatieri” – Purviņš Matīss, Birulis Re-
nārs, Birule Ieva, Purviņš Ēriks.  

5. martā norisinājās Vārkavas novada čempionāts novusā. Tajā piedalījās 14 dalīb-
nieki, kas tika sadalīti 2 apakšgrupās. Pirmajā apakšgrupā līderos izvirzījās Raitis Spuriņš, 
Jānis Kokorīts un Kristaps Kūkusiliņš; bet otrajā  Raimonds Salcevičs, Valentīns Kaplauskas 
un Elmārs Sparāns. Finālā laurus plūca Raitis Spuriņš (1. vieta), Raimonds Salcevičs (2. vie-
ta), Jānis Kokorīts (3.vieta).  
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NOVADĀ 

20. februāra pēcpusdienā Vārkavas novada jaun-
ieši pulcējās pie novada domes ēkas, lai sadarbībā 
ar Viduslatgales pārnovadu fondu, projekta 
“PRIEKS par BRĪVU!” ietvaros, izveidotu un 
Dubnas upes krastā uzstādītu savvaļas dzīvnieku 
barotavu (1. attēlā). Šīs aktivitātes mērķis bija  
vērst novada jauniešu uzmanību uz cilvēka un 
vides mijiedarbību, veicinot jauniešu izpratni par 
dabas īpašo nozīmi mūsu labklājības nodrošinā-
šanā un iemācīties saudzīgi izturēties pret dabu. 
Ideja par savvaļas dzīvnieku barotavas izveidi 
jauniešiem radās, ievērojot  stirnu biežo viesoša-
nos Vecvārkavas ciemata apkārtnē. Kā atzina paši 
jaunieši, šīs aktivitātes laikā, viņi  ir iemācījušies 
popularizēt savas idejas un darboties komandā.  
Šīs pašas dienas vakarā novada jaunieši tika aici-
nāti apmeklēt  dīdžeju meistarklasi kopā ar DJ 
Bric un DJ Mārci (2. attēlā). Meistarklases laikā 
abi dīdžeji pasākuma apmeklētājiem pastāstīja 
par  savu pieredzi  ne tikai popularizējot elektro-
nisko deju mūziku, bet arī organizējot izklaides 

pasākumus. Meistarklases apmeklētāji tika iepa-
zīstināti ar tehnisko aprīkojumu, kas ir vajadzīgs 
šādu izklaides pasākumu un diskotēku organizē-
šanai. Pēc pasākuma jaunieši abu dīdžeju uzrau-
dzībā varēja praktiski pielietot nodarbībā iegūtās 
zināšanas. 

Sestdienas aktivitātes jauniešiem noslēdzās ar 
kino vakaru, kurā tika demonstrētas pašu jaunie-
šu izvēlētas kinofilmas. Pēc filmu noskatīšanās 
jaunieši  piedalījās diskusijās par redzēto.  
Kā atzina aktivitātēs iesaistītie jaunieši – šādi pa-
sākumi ne tikai attīsta prasmes un iemaņas, bet 
arī sagādā prieku par kopā pavadīto laiku.  Jaun-
ieši izsaka pateicību projekta „Prieks par brīvu” 
atbalstītājiem: Viduslatgales pārnovadu fondam, 
Kultūras ministrijai un Dienvidlatgales NVO at-
balsta centram.  

Vārkavas novada domes  
jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Smilga  

Jaunieši Vecvārkavā meistaro savvaļas dzīvnieku barotavu, apmek-
lē dīdžeju meistarklasi un skatās kino 

Vārkavas novada dome aicina darbā kultūras centra vadītāju  
 
Galvenie darba pienākumi: vadīt kultūras centra darbu; noteikt galvenos at-
tīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā; veikt finanšu plānošanu 
un piesaisti; nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli; nodrošināt kultūras 
centra nolikumā noteikto funkciju īstenošanu; nodrošināt kultūras centra perso-
nāla vadību; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam 
atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas novadā. 
Prasības pretendentiem: prasme kultūras pasākumu vadīšanā; prasme pat-
stāvīgi organizēt savu un komandas darbu, analizēt un plānot, pieņemt lēmumus; 
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas, 

vēlamas krievu valodas prasmes; augsta atbildības sajūta; praktiska pieredze darbā kultūras vai 
līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā jomā būs uzskatāma par 
priekšrocību. 
Dokumenti jāiesniedz līdz 18.03.2016. plkst.12.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vec-
vārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335 vai jāsūta uz e-pastu - dome@varkava.lv. Nepieciešamie do-
kumenti: CV, izglītības dokumentu kopijas, pieteikums (motivācijas vēstule), vīzija par Vārkavas 
novada kultūras centra darbību (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā). Vairāk informācijas pa 
tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors E.Sparāns). 
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                     2016. gada 10. martā 

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums, reģistrācijas numurs 000740194. Bezmaksas, iznāk 

reizi mēnesī. Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335. Tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. E-

pasta adrese: dome@varkava.lv,  tīmekļa vietne: www.varkava.lv. Izdevumu sagatavoja  Vārkavas novada pašvaldības 

sabiedrisko  attiecību speciāliste Maija Praņevska, mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts:  

info@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv, vai maija.pranevska@varkava.lv.  Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA 

“Latgales druka”.  Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: Jolantas Smilgas, Zanes Lāces, Viktorijas Neištadtes, Maijas Praņevskas  un autoru fotogrāfijas. 

Va l s t s  i eņē mu mu  d ien es t s 
(turpmāk – VID) atgādina, ka šī 
gada 1.martā sākas Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana gan tiem 
nodokļu maksātājiem, kam tas jā-
dara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas 
darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli par attaisnotajiem izdevu-
miem. VID aicina ikvienu nodokļu 
maksātāju iesniegt deklarāciju elek-
troniski, izmantojot VID elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo 
tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkār-
šāk!  
Gada ienākumu deklarācija par 
2015. gadā gūtajiem ienākumiem 
laikā no 2016. gada 1. marta līdz 
1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri: 
·         veikuši saimniecisko darbību 
(piemēram, ir individuālā uzņēmu-
ma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu 
īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no 
profesionālās darbības u.c.),  
·         guvuši ienākumus ārvalstīs 
(tai skaitā personas (jūrnieki), ku-
ras bijušas nodarbinātas uz starp-
tautiskos pārvadājumos izmantoja-
ma kuģa),  
·         guvuši ar nodokli neaplieka-
mos ienākumus, kas kopumā 2015. 
gadā pārsniedza 4000 eiro 
(piemēram, gūti ienākumi no per-
soniskās mantas pārdošanas),  
·         guvuši ienākumus, kuri aplie-
kami ar 10% nodokļa likmi 
(piemēram, ienākumu no dividen-
dēm, ienākumu no augoša meža vai 
kokmateriālu pārdošanas), un no 
kuriem nodoklis nav ieturēts ienā-
kuma izmaksas vietā,  
·         guvuši citus ar nodokli aplie-
kamus ienākumus, no kuriem iz-
maksas vietā nav ieturēts nodoklis, 
tai skaitā, no fiziskām personām 
saņemti dāvinājumi, kas ir aplieka-
mi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
Tām fiziskajām personām, kuras 
veic saimniecisko darbību, kā arī 
individuālo uzņēmumu, t.sk. zem-
nieku un zvejnieku saimniecību 
īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ie-

nākuma nodokļa maksātāji, Gada 
ienākumu deklarācija obligāti jāie-
sniedz elektroniski, izmantojot VID 
EDS. 
VID aicina arī tās fiziskās personas, 
kuras neveic saimniecisko darbību, 
iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, 
izmantojot EDS, jo tajā automātiski 
tiek atspoguļota visa VID rīcībā eso-
šā informācija par nodokļu maksā-
tāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie 
ienākumi, neapliekamie ienākumi, 
informācija no kredītiestādēm par 
veiktajām iemaksām pensiju fon-
dos, informācija no apdrošināšanas 
sabiedrībām par veiktajām iemak-
sām par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kā arī no iepriekšē-
jiem gadiem pārnestie attaisnotie 
izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem.  
Sākot ar 2016.gada aprīli, deklarā-
cijā automātiski tiks atspoguļota arī 
tā informācija, ko par personas 
veiktajiem maksājumiem par izglī-
tību VID būs iesniegušas mācību 
iestādes. Tādējādi personām, kuras 
vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisnota-
jiem izdevumiem[1], deklarācijas 
pielikumā D4 pašām papildus jāno-
rāda un jāpievieno attaisnojuma 
dokumenti (čeki, kvītis vai tml.) 
tikai par tām summām, par kurām 
VID rīcībā informācijas nav un ku-
ras VID nav iekļāvis deklarācijā.   
Lai kļūtu par EDS lietotāju, nav 
jāslēdz arī līgums ar VID, bet ik-
viens var pieslēgties un lietot EDS, 
izmantojot savas internetbankas 
lietotājvārdu un paroli, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes iz-
sniegto eID viedkarti vai VAS 
„Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centra” izsniegto elektronisko pa-
raksta viedkarti (e-parakstu). 
Vēršam uzmanību, ka šogad Gada 
ienākumu deklarāciju gan elektro-
niski, gan papīra formātā iespējams 
iesniegt ne tikai VID klientu apkal-
pošanas centros (neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu 
jau 66 Valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas 

centros visā Latvijā. Informācija 
par vienoto klientu apkalpošanas 
centru adresēm un darba laikiem 
pieejama portāla www.latvija.lv 
sadaļā “Vienotie klientu apkalpoša-
nas centri”.   
Sākot no šī gada marta, tūri pa Lat-
vijas pašvaldībām uzsāks arī VID “E
-busiņš”. Tajā VID klientu apkalpo-
šanas centru darbinieki palīdzēs 
nodokļu maksātājiem iesniegt dek-
larāciju elektroniski, kā arī iepazīs-
tinās ar citiem VID e-
pakalpojumiem.   
Uz konsultāciju par Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanu elektronis-
ki līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments (pase vai eID karte), 
internetbankas kodu karte un mak-
sājumus apliecinošie dokumenti 
(par izglītību, medicīnas un zob-
ārstniecības pakalpojumiem). Ja 
persona nav internetbankas lieto-
tājs, vienotajos klientu apkalpoša-
nas centros ir iespēja  iegūt  lietotā-
ja vārdu un paroli,  ar kuru varēs 
pieslēgties EDS sistēmai un izman-
tot visus tajā pieejamos VID e-
pakalpojumus.  Aicinām sekot līdzi 
un apmeklēt arī VID bezmaksas 
seminārus visā Latvijā par Gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanu 
un citiem VID e-pakalpojumiem. 
Aktuālā informācija par VID bez-
maksas semināriem pieejama VID 
mājaslapā sadaļā „Semināri nodok-
ļu maksātājiem”.   
Plašāka informācija pieejama VID 
mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu 
deklarācija’”. Jautājumu un nes-
kaidrību gadījumā aicinām iedzīvo-
tājus zvanīt uz VID Nodokļu un 
muitas informatīvo tālruni 
67120000, konsultēties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai 
Valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros, uzdot 
savu jautājumu rakstiski VID 
mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” 
vai arī VID EDS.  

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

  

1. martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6084&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6085&hl=1
https://eds.vid.gov.lv/login/
http://www.latvija.lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=205&hl=1&no=2016.2.21&lidz=2017.2.21
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=205&hl=1&no=2016.2.21&lidz=2017.2.21
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6083&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6083&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=6411&hl=1&mod=33
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=5046&hl=1
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TUVĀKIE NOTIKUMI  

LIELDIENAS VANAGOS 
27. martā plkst. 20.00 informācijas un atbalsta 
centra „Vanagi” zālē notiks pasākums „Lieldienas Va-
nagos”, kurā piedalīsies novada folkloras kopa 
„Dzeipurs”, senioru deju kopa „Dzīves virpulī”, jaunie-
ši no biedrības „Mansards”, vokālie ansambļi „Dziedi 
līdzi”, „Savādi gan” un TDK „Vanagi”. Pēc pasākuma 
balle ar grupu „Miggla”.  Ieeja koncertā un ballē  - bez-
maksas. 
 

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS  

DIENAS  PASĀKUMS  VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ                                                              

30. martā plkst. 14.00 Vārkavas vidusskolas aktu 

zālē aicinām novada iedzīvotājus ar dziesmām un dze-

ju atcerēties 1949. gada 25. marta notikumus Latvijā 

un mūsu novadā, kā arī sagaidīt un sveikt pavasari ko-

pā ar māksliniekiem Atvaru Sirmo un Kristīni Dinu 

Bitēnu koncertprogrammā „Martā tā savādi sirdis 

pukst...”. 

 
ASINS DONORU DIENA VECVĀRKAVĀ  
Ceturtdien, 7. aprīlī no plkst. 9.00-12.00, Vecvārka-
vā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē notiks kārtējā 
asins donoru diena. Izbraukumā pie donoriem dosies 
Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles darbinieki.  
Vārkavas novada pašvaldība laipni aicina uz asins 
donoru dienu Vecvārkavā ikvienu pastāvīgo šīs cēlās 
akcijas dalībnieku, kā arī priecāsies donoru rindās 
redzēt jaunas sejas. Līdzi jābūt personu apliecinošam 
dokumentam un konta numuram (tiem donoriem, 
kas vēl ne reizi nav nodevuši asinis pēc 2015. gada 1. 
jūlija). Kontā tiks ieskaitīta valsts nodrošinātā kom-
pensācija – 4, 27 eiro, kas tomēr (vismaz šogad) nav 
atcelta; uz vietas, pašvaldības kasē, varēs saņemt arī 
pašvaldības pabalstu asins donoriem – 5 eiro). To, 
kas jāzina donoriem, lasiet www.donors.lv.  
 
 
MOBILAIS MAMOGRĀFS VECVĀRKAVĀ  
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tu-
vāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas Vecvārkavā ieradīsies 7. aprīlī un 
darbosies stāvlaukumā pie Vārkavas novada domes, 
Skolas ielā 5. Pārbaudei iepriekš jāpierakstās! 
Maksa par pārbaudi: sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš iesūtīšanas datuma); ar ģimenes ārsta vai ārstē-
joša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU. Pieraksts 
notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu). 

Vārkavas novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrētas 3 dzimšanas:  

5. februārī pasaulē nāca Laine Nei-
ceniece; 7. februārī - Kristīne 

Zabarovska; 17. februārī - Kitija 
Ceple! 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic 
jaundzimušo vecākus - Jāni un Ingu 
Neiceniekus, Ļudmilu Kuzņecovu un 
Robertu Zabarovski, Sintiju Cepli - un 
novēl  mazajiem augt veseliem un lai-
mīgiem! 

Izsakām vislielāko pateicību informāci-
jas un atbalsta  centra „Vanagi” vadītājai 
Janīnai Praņevskai, godu saimniecei 
Janīnai Vilcānei un ikvienam, kas 
palīdzēja pavadīt pēdējā gaitā mīļo sievi-
ņu un māmiņu Ritu Vaivodi. 

Vīrs un dēli  

Biedrība "Dzintars 2007" aicina uz putnu 
būrīšu gatavošanas darbnīcu 12. martā 
plkst. 10.00 Rimicānu Mūžizglītības 

centrā. Pasniedzējs Jānis Spuriņš.  

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta viena miršana: Virgīnija Vai-
dere (13.07.1929 - 27.02.2016).   

Vārkavas novada dome izsaka tuvinie-
kiem visdziļāko  līdzjūtību.  


