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Saule silda spožāk. Zeme mostas ar zaļiem zāles as-
niem, koku un ziedu pumpuriem. Tas viss sasilda un 
iepriecina mūs —  ziemas tumsas un aukstuma no-
gurdinātos. 
 

Tuvojas Lieldienas. Drīz skanēs priecīgie vārdi: 
“Kristus ir augšāmcēlies!”. 
Cilvēki Lieldienas uztver un svin dažādi. Daudzi 
ciena senās latviešu tradīcijas — krāso olas, piedalās 
olu ripināšanā un olu kaujās, šūpojas. Neaizmirsīsim, 
ka galvenais un svarīgākais Lieldienu notikums ir 
Jēzus Kristus augšāmcelšanās, kas dāvā mūžīgās 
dzīvības cerību. 
 

Laikā pirms Lieldienām vairāk pārdomāsim savu 
dzīvi, savas vērtības un apmeklēsim dievkalpojumus.  
Visiem, kuriem gribas sakārtot savu vērtību sistēmu 
un sasniegt dzīvē kādu lielu mērķi, bet nav izdevies 
rast gandarījumu par līdzšinējām pūlēm, jāatceras, ka 
Dievs ir visaugstākais un beidzamais dzīves mērķis.  
 

Gadskārtējo reizi svinot Kristus augšāmcelšanos 
svētkus, visiem novada iedzīvotājiem novēlu bagātī-
gu Dieva svētību, kas palīdz plašāk atvērties Dieva 
patiesībai un mīlestībai.  
Lai izdodas piedzīvot patiesu prieku, kas dod iedves-
mu svētīgiem darbiem. 
Vadīsim laiku kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem 
cilvēkiem, sacīsim labus vārdus un izstarosim labestī-
bu.  
No visas sirds sveicu jūs, cienījamie novada iedzīvo-
tāji, svētkos!  

Marks Tvens ir teicis: “Dod katrai dienai iespēju kļūt 

par Tavas dzīves skaistāko dienu.” Lai izdodas! 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  

Anita Brakovska 

11. martā dienas garumā Vārkavas vidusskolas sporta 
zālē norisinājās Vārkavas novada čempionāts novusā. 
Sacensību laikā sieviešu un vīriešu grupās tika no-
skaidroti labākie novusa spēlētāji. 1.-3. vietu ieguvēji 
saņēma kausus. Sieviešu grupā 1. vietu ieguva Evita 
Bitinas. Vīriešu grupā, sīvā konkurencē finālā 1. vietu 
izcīnīja Raitis Spuriņš, 2. vietu Elmārs Sparāns, 
3. vietu Raimonds Salcevičs. 25. martā notika        
Vārkavas novada čempionāts galda tenisā, kas pulcēja 
lielu dalībnieku skaitu. Sīvā cīņā pirmo vietu vīriešu 
grupā izcīnīja Dzintars Cimdiņš,  sieviešu grupā —
Viktorija Neištadte, jauniešu grupā Egons Zalāns.  

Vanagu informācijas un atbalsta centrā visu martu  bija    
apskatāma pašmāju rokdarbnieču tamborējumu izstāde 
“Skaties un priecājies!”. Izstādē piedalījās 12 dalībnieces, 6 
no tām bija ielūkojušās pūra lādē un piedāvāja apskatīt   
senos rokdarbus, 6 izstādē izlika savus tamborējumus. Ko-
pumā izstādi apmeklēja 50 apmeklētāji. Vanagu IAC šobrīd 
katru ceturtdienu notiek rokdarbu vakari tapošanā un 
mezglošanā, aicināti pievienoties!  

Martā notika trīs biedrības “Dzinatrs 2007” organizētās        
kokapstrādes nodarbības, kuru laikā darbnīcu  apmeklētāji,  
nodarbību vadītāja Jāņa Spuriņa vadībā, no koka izveidoja prie-
cīgus zaķus, kas šobrīd sasēduši pie Rimicānu mūžizglītības 
centra ēkas un priecē garāmgājējus. Kokapstrādes    nodarbība 
notiek regulāri, vairākas reizes mēnesī uz tām aicināti piedalī-
ties    novada skolēni. Nodarbības ir bez maksas.  
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Š. g. 2. martā plkst. 15.00 notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, 21.martā— plkst. 
14:30 finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un  infrastruk-
tūras komitejas apvienotā sēde, 28. martā plkst. 10.00 domes kārtējā sēde.  

Ārkārtas sēdes laikā tika izskatīts jautājums par pašvaldī-
bas autoceļu slēgšanu, kuras laikā tika pieņemts lēmums 
ierobežot pašvaldībā esošo autoceļu lietošanu. Autoceļu 
saraksts, kur ir uzstādītas ierobežojošās ceļa zīmes tika 
publicēts “Ozolupes” februāra numuru 3. lpp. un ir    ap-
skatāms domes mājaslapā, sadaļā “Jaunumi”.  

Domes kārtējas sēdes laikā tika izskatīti jautājumi: par 
līguma slēgšanu ar SIA “LATNET Serviss”; par nedzīvo-
jamo telpu nomu;  par zemes gabala atdalīšanu un nosau-
kuma piešķiršanu;  par zemes gabalu ierakstīšanu Zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināša-
nai;  par zemes iznomāšanu; par grozījumu Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā;  par lēmuma 
atcelšanu un zemes īpašuma sadalīšanu; par adreses un 
nosaukuma piešķiršanu; par grozījumu lēmumā; par 
Valsts autoceļu stāvokli; iesniegumu izskatīšana.  

 Vārkavas novada domē tika saņemts Vārkavas novada 
domes datortīklu administratora Māra Malnača iesnie-
gums par interneta līnijas nomaiņu Preiļi – Vārkava 
un Vārkava – Vecvārkava interneta ātruma un kvalitā-
tes uzlabošanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 27.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, 
Vārkavas novada domes datortīkla administratora Mā-
ra Malnača iesniegumu, un ņemot vērā apvienoto ko-
miteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti 
balsojot nolemj slēgt līgumu uz trīs gadiem par inter-
neta nodrošināšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbil-
dību "LATNET SERVISS", reģ. nr. 40003246457. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 8. punktu, Rimicānu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes vadītājas V. Ziemeles iesniegumu, un 
ņemot vērā apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vār-
kavas novada dome atklāti balsojot nolemj izdarīt Ri-
micānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 
(apstiprināts ar Vārkavas novada domes 28.04.2015 
lēmumu Nr.67 „Par Vārkavas novada domes Rimicā-
nu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstipri-
nāšanu”) grozījumu un papildināt nolikumu ar 
6.punktu šādā redakcijā: “6. Iestādei ir struktūrvienība 
„Cimdiņš”, pirmsskolas izglītības programmas 
(programmas kods 01011111) īstenošanas vieta: Ko-
vaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas 
novads, LV-5337.” Līdz ar to no 1. aprīļa Vārkavas 
novadā ir Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde ar 
struktūrvienību “Cimdiņš” (kas atrodas Kovaļevsku 
ielā 6, Vārkavā, Vārkavas pagastā). 

 Vārkavas novada dome ir izskatījusi J. J. 10.03.2017. 
iesniegumu par iespējamiem pārkāpumiem lietojot 
ceļa posmu Rožupe – Stari – Rimicāni, Vārkavas no-
vada Rožkalnu pagasta iedzīvotāju 24.03.2017. ie-
sniegumu par ceļa posmu V682 Rožupe-Rimicāni-

Arendole-Špoģi renovāciju un pārbūvi, S. J. 
27.03.2017. iesniegumu par ceļa posmu V682 Rožupe
-Rimicāni-Arendole-Špoģi renovāciju un pārbūvi un 
J. J. 25.03.2017. iesniegumu par ceļa posmu V682 
Rožupe-Rimicāni-Arendole-Špoģi  renovāciju un pār-
būvi. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Vārkavas 
novada dome atklāti balsojot par nolemj nosūtīt pēc 
piekritības Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts 
ceļi", Vārkavas novada domes iedzīvotāju iesniegu-
mus. Sēdē kā uzaicinātā persona  piedalījās A/S 
“Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu nodaļas 
vadītājs Raitis Griķis. Sēdes laikā tika uzklausīti no-
vada iedzīvotāju viedokļi par valsts un pašvaldības 
ceļu stāvokli, kas traucē ikdienā pārvietoties un no-
darboties ar uzņēmējdarbību. Par šo jautājumu izvēr-
tās plašas diskusijas, kurās iesaistījās domes deputāti, 
iedzīvotāji un novada speciālisti. Viena no diskusiju 
tēmām bija par ceļu lietošanas aizlieguma zīmēm, kas 
paralizē novada uzņēmumu darbību.  Kā skaidroja 
R. Griķis nekas labāks par braukšanas ierobežošanu 
pavasara šķīdoņa laikā gan Latvijā, gan ārzemēs nav 
izdomāts un šajā jomā nekas visticamāk nemainīšo-
ties. Gadījumā, ja tomēr, šim ceļa posmam (Rožupe-
Rimicani-Arendole-Špoģi) noklātu cieto segumu, vie-
nalga pavasaros un rudeņos atbilstoši laika apstākļiem 
tiktu izvietotas  masas ierobežojošās zīmes, jo uzklā-
jot šo dubulto  segumu, netiek veikta ceļa pārbūve, 
tiek uzlabots tikai augšējais ceļa slānis. Vārkavas no-
vada domes priekšsēdētāja diskusiju laikā atkārtoti 
izteicās, ka katrs novada ceļš ir svarīgs, taču kā jau 
iepriekš izlemts, dome turpinās virzīt ceļa Vecvārka-
va—Kalupe  dubultā seguma uzlikšanu, jo ceļa posms 
caur Rimicāniem ir salīdzinoši labākā stāvoklī.       
Dome turpinās darbu un sarunas ar valdību, arī par 
citu Vārkavas novada ceļu remontu. Sēdes laikā pie-
dalījās arī Latgales reģionālās televīzijas  pārstāvji, 
kas veidoja sižetu par valsts ceļu stāvokli Vārkavas 
novadā, ko var apskatīt Latvija sabiedrisko mediju 
portālā (lsm.lv) vai atverot saiti: http://ej.uz/
varkavasceli. 

 Vārkavas novada dome (turpmāk – Dome) ir izskatī-
jusi Vārkavas novada iedzīvotāju  sūdzība, saņemta 
Domē 2017.gada 22.martā, kurā Vārkavas novada 
iedzīvotāji izsaka neapmierinātību par Vārkavas nova-
da Sociālā dienesta darbu. Lai izvērtētu sūdzībā norā-
dītos faktus, dome nolemj izveidot komisiju šādā sa-
stāvā: Domes priekšsēdētājas vietniece – Antra Vilcā-
ne; Domes deputāte – Helēna Ērgle; Domes deputāts 
– Ainārs Želvis; Domes deputāts – Artūrs Štagars; 
Domes izpilddirektors – Elmārs Sparāns. Komisijas 
darbā pieaicināt sūdzības iesniedzēju un Vārkavas 
novada Sociālā dienesta vadītāju. 
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Izsludināta pieteikšanās uz vēlēšanu  
iecirkņu komisiju locekļu amatiem 

 
2017. gada 3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību 
vēlēšanas, novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi. 728. 
iecirknis būs atvērts Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku 
ielā 5), 726. iecirknis darbosies Vārkavas novada domē 
(Skolas ielā 5), un 727. iecirknis – Rimicānu pagasta pār-
valdes ēka, kultūras nams (Saules iela 16).  
 
Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņu darbības 
nodrošināšanai nepieciešams 21 vēlēšanu iecirkņu 
komisiju loceklis, līdz ar to izsludinām pieteikšanos uz 
šiem amatiem. 
 
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus       ie-
cirkņu komisijās ir: 
- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu 
politisko partiju apvienībām; 
- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); 
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu 
komisijas loceklim. 
  
2. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, 
vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisiju loceklis 
darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā 
septiņus kandidātus. 
  
3. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu 
vēlētāju: 
- kurš prot latviešu valodu; 
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav piln-
varotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; 
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās repub-
likas pilsētas domes vai novada domes deputāts; 
 kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas 

iecirkņa komisijas loceklis; 
 
  

 
 
4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams 
uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājas 
lapas www.cvk.lv sadaļā "Normatīvie dokumenti" un 
iesniedzams Vārkavas novada domē, Vārkavas vai 
Rožkalnu pagastu pārvaldēs aizlīmētā aploksnē ar uz-
rakstu „Vārkavas novada vēlēšanu komisijai" no 2017. 
gada 30. marta līdz 13. aprīlim. 
  
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju 
apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās 
lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas 
vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā 
politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kan-
didātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu iz-
rakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti; 
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta 
katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas 
kodu un dzīvesvietas adresi. 
  
5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Vārkavas novada 
vēlēšanu komisija. Vārkavas novada vēlēšanu komisija 
pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā 
noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kan-
didātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas 
saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt 
mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu 
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir 
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss. 
  
6. Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus 
ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus 
Vārkavas novada vēlēšanu komisija. 
  

Vārkavas novada vēlēšanu komisija 
 

 Priekšsēdētāja Aija Bitinas 
Tālr. 29443794 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 
Vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģis-
trēts noteiktā iecirknī atbilstoši 
reģistrētajai dzīvesvietai 90 die-
nas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 
5. martā). 

No 22.-24. martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
de (PMLP) sagatvoja un vēlētājiem uz deklarēto dzīves-
vietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī 
vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. 

No 27. marta līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot    
iespēju savu iecirkni mainīt. 

 

Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt: 

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robe-
žās; 

2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam 
pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekusta-

mais īpašums. 
 

Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt: 

1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Lai lietotu šo 
pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts 
vai internetbankas autentifikācija. 

2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas 
deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa 
maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība.  

 

Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder ne-
kustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības 
apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no ze-
mesgrāmatas). 

  

PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojums (pieejams līdz 
2017. gada 16. maijam) 

Avots: https://www.cvk.lv/pub/public/31452.html  

Noderīga informācija par vēlēšanu iecirkņa maiņu 

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017%20Interactive%20clear.pdf
http://www.cvk.lv/pub/public
https://www.cvk.lv/pub/public/31348.html
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina
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Traktortehnikas tehniskās apskates dienas Vārkavas novadā 

 
 

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem: 
 

1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība. 
2. Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība. 
Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise. 
 

Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē: 

1. Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts 
tehniskā apskate – 16,25 EURO 
2. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EURO 
Speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EURO 
 

Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu — 0.57 EUR par 1 km 
 

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191  
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta 

Latgales reģiona nodaļa Preiļos  

Novads Ciems Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta 

Vārkavas 

Rimicāni 24.04.17. 11:00 22.05.17. 11:00 
Pie pagasta pārvaldes 
(Saules iela 16) 

Lazdāni 24.04.17. 12:00 22.05.17. 12:00 Pie darbnīcām 

Arendole 24.04.17. 14:00 22.05.17. 14:00 Pie veikala 

Ančkini 26.04.17. 13:00 24.05.17. 13:00 Pie krustojuma 

Vārkava 26.04.17. 14:00 24.05.17. 14:00 
Pie pagasta pārvaldes 
(Kovaļevsku iela 4) 

Pilišķi 26.04.17. 15:00 24.05.17. 15:00 Pie darbnīcām 

Vecvārkava 28.04.17. 09:00 29.05.17. 10:30 
Pie pagasta pārvaldes 
(Skolas iela 5) 

Vanagi 28.04.17. 10:30 29.05.17. 12:30 Pie darbnīcām 

 
Preiļu novada dome sadarbībā ar  Nodar-

binātības valsts aģentūras (NVA)  
Preiļu filiāli un Preiļu novada  

uzņēmējdarbības centru rīko akciju 
 

„ATRODI SAVU DARBA    
DEVĒJU” 

 
 
Akcijas norises datums: 2017. gada 20. aprīlī 
plkst. 10.00-13.00. 
 

Vieta: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada 
domes zālē. 

 
Lai veicinātu bezdarbnieku un darba meklētāju   dar-
bā iekārtošanos, jau otro gadu Preiļos tiek rīkota ak-
cija,  kurā satiekas darba devēji un darba ņēmēji. Pa-
gājušā  gada akcijā „Esi nodarbināts laukos”    pieda-
lījās 12 darba devēji, kas piedāvāja 26 vakances gan 
pilsētās, gan lauku  teritorijā.  
 
Akcijas ietvaros darba devēji no Preiļu, Līvānu,      
Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadiem tiek aicinā-

ti pieteikt vakances savukārt darba meklētājiem 
būs    iespēja    iepazīties ar brīvajām darba vietām, 
klātienē tikties ar  potenciālajiem darba devējiem un 
piedalīties darba  devēju intervijās. Ikviens intere-
sents varēs iegūt informāciju par profesionālās piln-
veides iespējām. Akcijas laikā būs pieejams karjeras 
konsultants, kas darba meklētājiem sniegs ieteiku-
mus CV un pieteikuma vēstules sagatavošanā, kā arī 
konsultēs  profesionālās piemērotības jautājumos. 
 
Dalība akcijā „Atrodi savu darba devēju” gan darba   
devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas!  
 
Pieteikt vakances akcijai „Atrodi savu darba devē-
ju” var sazinoties  ar NVA Preiļu filiāles darbinie-
kiem: 
 
• Vitu Znotiņu tālr. 65314023, mob. tālr. 25685343 
• Antru Šolku tālr. 65314042, mob. tālr. 28234153,  
• Preiļu novada uzņēmējdarbības centra  

konsultanti Inetu Liepnieci tālr. 26636243  
• Nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu:              

Preili@nva.gov.lv.  
 

mailto:Preiļi@nva.gov.lv
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Aprīlis, kā ierasts, ir spodrības mēnesis un tā kulmi-
nācija – Lielā talka – šogad norisināsies sestdien, 22. 
aprīlī. PIEDALIES TALKĀ! UN RŪPĒJIES PAR 
VIDI KATRU DIENU! 
 
23. martā, Rīgā, klātesot Lielās Talkas patronam – 
valsts prezidentam Raimondam Vējonim – un talkas 
organizatoriem un atbalstītājiem, atklāta karte, kurā 
iespējams pieteikt vietas, kurās plānots veikt darbus 
Lielās Talkas dienā – 22. aprīlī. Pasākuma laikā tal-
kas organizētāji un atbalstītāji norādīja uz projekta 
valstisko nozīmi, uzsverot to, ka talkošana ir kļuvusi 
par neatņemamu mūsu valsts tradīciju. Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, kurš talkas aktivitātēs ir 
piedalījies jau kopš projekta pirmssākumiem uzsvē-
ra, ka Lielā talka ir viens no veidiem kā mainīt cilvē-
ku domāšanu un darbību. “Talka arī parāda, ka labas 
lietas nevar izdarīt uz reiz vienā mēģinājumā, bet 
tam ir nepieciešams laiks, lai mēs tiešām mainītos 
paši, mainītu savus paradumus, domāšanu un uzve-
dību. Talka ir uzskatāms piemērs tam, ka, ja tas no-
tiek nepārtraukti, tad ar katru gadu mēs kļūstam la-
bāki,” Talkas mēneša ieskandināšanas laikā sacīja 
Raimonds Vējonis. 
 
Lielā Talka šogad visā Latvijā notiek sestdien, 
22. aprīlī no plkst. 9.00-15.00. Šogad Lielās Talkas 
diena 22. aprīlis ir īpaša, jo šajā datumā ir arī Pasau-
les zemes diena, kad ikviens pasaules iedzīvotājs 
tiek aicināts aizdomāties par pasaules resursu     sa-
glabāšanu un atjaunošanu. 
 
Katru gadu Lielā talka izvirza noteiktu vadmotīvu, 
lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, cik ļoti mū-
su ikdienas rīcība ir saistīta ar vidi un tās veselību. 
Šogad talkas vadmotīvs ir — Latvijai būt zaļai!. 

Rūpējoties par sava     no-
vada sakopšanu,     Vārka-
vas novada pašvaldība ai-
cina iedzīvotājus — domu-
biedru grupas, organizāci-
jas, iestādes, uzņēmumus, 
aktīvos seniorus un čaklos 
skolu    kolektīvus sakopt 
ne tikai savas teritorijas, 
bet organizēt talku arī savu 
tuvāko nesakopto teritoriju 
sakopšanai. Tuvākās talkošanas vietas var uzzināt 
interneta vietnē talkas.lv. 
 
Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet 
darīt arī citus labus darbus: stādīt kokus, ierīkot  pu-
ķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot     žogus, 
soliņus u.c. Talkotāji talkas norises laikā tiks      no-
drošināti ar atkritumu maisiem, bet būtu vēlams 
ņemt līdzi savus darba rīkus (grābekļus, slotas, 
zāģus), kā arī cimdus. Talkas ir organizējamas jums 
visērtākajā dienā un laikā, tās reģistrējot interneta 
vietnē www.talkas.lv vai iepriekš piesakot Lielās 
talkas koordinatorei Vārkavas novadā — Jolantai 
Smilgai pa tālruni 20004979 vai e-pastu jolan-
ta.smilga@varkava.lv 
 
Talkas maisus, kuri šogad būs baltā krāsā, talku at-
bildīgie (tie, kuri reģistrējuši talkas vietu mājaslapā 
www.talkas.lv) varēs saņemt Vārkavas novada domē  
no 10. aprīļa līdz 21. aprīlim, iepriekš piezvanot uz 
tālruni 26615630 vai 20004979. 

Talkas laikā savāktie atkritumu maisi tiks aizvesti no 
tām vietām, par kurām būs informācija talkošanas 
vietu reģistrācijas lapā un pašvaldībā! 

Piereģistrē savu talku, vāc domubiedrus un sakop savu novadu!  
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Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums par  
projektu konkursu un semināru  

Biedrība " Preiļu rajona partnerība " izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu un 
nepārtraukto kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.  
Visu informāciju ( SVVA stratēģiju, vērtēšanas metodiku, 
saistošos noteikumus, projektu veidlapas u.c.) par projektu 
realizēšanu var atrast partnerības mājaslapā, sadaļā 
„LEADER 2014-2020”.  
 

Biedrība ”Preiļu rajona partnerība” šī gada 10. aprīlī plkst. 
11.00 Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju   centrā 

(Domes ielā 3, Līvānos) rīko informatīvu 
semināru “ Finanšu atbalsta iespējas uzņē-
mējdarbības uzsākšanai un attīstībai”.  Se-
mināra programma laikā ar lekciju „No 

idejas līdz pelnošam uzņēmumam - kā Tev var palīdzēt 
Daugavpils biznesa inkubators” uzstāsies Daugavpils biz-
nesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs. Par raksturīgāka-
jām kļūdām un neprecizitātēm projektu pieteikumos stāstīs 
Valsts atbalsta un LEADER   pasākumu daļas vadītāja  
Dace Saulīte. Ar tēmu  “SVVA stratēģijas ieviešana, EL-
FLA finansējums - atbalsts uzņēmējdarbībā”/  uzstāsies 
VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode. Par  Finanšu 
institūcijas  “Altum” atbalstu biznesa uzsācējiem stāstīs 
Edgars Mekšs un    Laimonis Vindels – Jēkabpils reģionā-
lā centra konsultanti.  
 

Pieteikšanās dalībai seminārā pa tālruni:   
22026684 Valija Vaivode  

http://www.talkas.lv
mailto:jolanta.smilga@varkava.lv
mailto:jolanta.smilga@varkava.lv
http://www.talkas.lv
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Viduslatgales pārnovadu fonds jau 
divus gadus pēc kārtas realizēja līdz-
darbības projektu „Pavasara diena ga-
du baro”. 2016. gadā piedalījās 76 ģi-
menes no visas fonda teritorijas. Pro-
jekts tiek īstenots ar Borisa un Ināras 
Teterevu fonda atbalstu. 

Šajā gadā projekts ieguvis nedaudz citādu skanējumu. Tā 
ir programma uzņēmīgajiem un rosīgajiem — “Pats sa-
vam saimes galdam”. Programmas mērķis — dot   iespē-
ju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zem-
kopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes gal-
dam. Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu 
fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus 
iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus 
savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzī-
ves apstākļus. Tika izsludināts konkurss, kurā pieteicās 
arī mūsu fonds un projekts „Pavasara diena gadu baro” 
notiks arī šogad. Mums par to liels prieks, cerams, 
ka  iepriekšējo gadu pozitīvā pieredze dos impulsu arī 
turpmākajiem darbiem, ne tikai mums, bet arī projekta 
potenciālajiem īstenotājiem. 
Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad aicinām pieteikties 
mazturīgās ģimenes no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu 
un Vārkavas novadiem , kas ar savu darbu un rūpīgu dār-
za kopšanu vēlas  uzlabot savu labklājību - izaudzēt pro-
duktus savas ģimenes galdam. Projekta aktivitātēm var 
pieteikties ģimenes, kuriem ir vēlme darboties un apgādāt 
savus tuvos  ar pašaudzētu pārtiku , bet ne vienmēr pie-
tiek līdzekļu, lai iegādātos nepieciešamās sēklas un stā-
dus , mēslojumu vai dārza inventāru. Pieteikumu iesnie-
dzējiem jābūt īpašumā vai lietošanā zemei sakņkopības 
vajadzībām. 

Izvērtējot pieteikumus, priekšroka tiks dota daudzbērnu 
ģimenēm un tām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai 
trūcīgās ģimenes  vai personas statuss. 
Arī šogad projektā iesaistītās ģimenes varēs saņemt arī 
speciālista – dārzkopja konsultācijas par dārzeņu un  stā-
du kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās 
produkcijas uzglabāšanu. Vasaras otrajā pusē, ģimenēm 
tiks organizētas praktiskās apmācības ēdienu gatavošanā 
no dažādiem dārzeņiem, izaudzēto dārzeņu un augļu kon-
servēšanā un sagatavošanai ziemai, notiks pieredzes ap-
maiņas brauciens uz divām bioloģiskajām saimniecībām, 
bērniem notiks Ievārījumu balle. Projekts noslēgsies ar 
kopēju Miķeļdienas ražas svētku pasākumu, kur katra 
ģimene stāstīs par to, kā veicās vasarā, kas un kā izauga, 
tiks sagatavota arī paveikto vasaras darbu foto galerija.  

Šis projekts māca ne tikai ņemt, bet arī dot, jo rudenī pro-

jekta noslēgumā simboliska 1/10 daļa no iegūtās ražas 

jāziedo veco ļaužu pansionātiem Preiļos, Aglonā, Vārka-

vā, Līvānos un Riebiņos.  

 

Lai saņemtu dāvinājumā sēklas, stādu materiālu un 
citus audzēšanai nepieciešamos līdzekļus un inventā-
ru , līdz 2017.gada 18. aprīlim jāiesniedz pieteikums 
Viduslatgales pārnovadu fondā, Tirgus laukums 1, 
Preiļos vai jānosūta pa e-pastu vlpf@inbox.lv 
 

Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast Preiļu, Aglo-
nas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu mājaslapās un 
Fonda mājaslapā www.vlpf.lv . Sīkāka informācija pa 
mob.t.  29988509, vai 28370261  

Janīna Beča 

Sākas pieteikšanās projektam "Pavasara diena gadu baro" 

Mazo grantu projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi - 2017”  

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus 
un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un     
sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot 
Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa 
„Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un 
piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorga-

nizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītī-
bas, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas 
jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku  
iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs".  
 
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir: 
 
- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu 
apzināšana; 
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes; 
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas 
vietu veidošana; 
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;  
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi. 
 
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 
16. marta līdz 2017. gada 18. aprīlim. 
 

Vairāk informācijas:  www.vlpf.lv 

Norit pieteikšanās projektu  
konkursam “Latvijas sakrālais 

mantojums” 

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju 
jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu 
„Latvijas sakrālais mantojums”.  
 
Pieteikumu pieņemšana sāksies 15. martā un tos 
varēs iesniegt līdz 18.  aprīlim.  
 
Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās    ar-
hitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un 
restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus 
gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu    restaurā-
cijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interje-
ra objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, 
kroņlukturi u.c.  
 

Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam, iesniegt 
pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Lat-
vijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, 
kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vie-
tējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras piemi-
nekļi. Kopējais konkursa finansējuma     apjoms 
šogad ir 25 000 EUR; vienam projektam – līdz 
5000 EUR.  

Vairāk info: http://www.rblf.lv 

http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam/
http://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam/
mailto:vlpf@inbox.lv
http://varkava.lv/upload/Pieteikums_s%C4%93kl%C4%81m.doc
http://varkava.lv/upload/Nolikums_s%C4%93klu%20projektam.doc
http://www.vlpf.lv
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Vārkavas vidusskolas jaunumi 
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Martā varēja     ne-
daudz atpūsties no 
mācību darba, jo     1.
—11. klašu skolē-
niem bija pavasara 
brīvlaiks. Šai nedēļā 
12. klases skolēni 
kārtoja centralizēto 
eksāmenu svešvalo-
dā, un viņiem atpūta 
bija vienu nedēļu vē-
lāk. 
Ar labiem rezultātiem 
mūsu skolas skolēni 
piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Anekdošu 
virpulis 2017”. Elvis Laganovskis (1. kl.), Mārtiņš Upe-
nieks (2. kl), Raitis Domuļevs (7. kl.), Kristians Plots 
(8. kl.) ieguva 1. pakāpes diplomus un 1. aprīlī dosies uz 
konkursa  finālu Rīgā. Rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļ-
nieks” Vineta Macuļēviča izcīnīja 3. pakāpes diplomu. 
10. martā 1.—6.klašu skolēni bija aicinājuši savas  vec-
māmiņas uz jauku pēcpusdienas koncertu. Visi varēja 
priecāties par skaistajiem vecmāmiņu rokdarbiem. Vec-
māmiņas iesaistījās arī  dažādās atrakcijās, dziedāja dzies-
mas, saņēma nelielas dāvaniņas no saviem mazbērniem, 
kā arī  baudīja kafijas un tējas galda labumus. 
Brīvdienu nedēļā visi skolotāji un skolas tehniskais perso-
nāls piedalījās apmācībā „Pirmās palīdzības kurss”.  
Notika skatuves runas konkurss, kurā katrs skolēns dekla-
mēja dzejoli un stāstīja prozas darbu.  Labākie runātāji 21. 
martā sacentās par ceļazīmēm uz starpnovadu konkursu. 

 

4. aprīlī Elvis Laganovskis (1. kl.), Mārtiņš 
Upenieks (1. kl.), Raitis Domuļevs ( 7. kl.), 
Kristians Plots (8. kl.), Evija Vaivode 
(11. kl.) piedalīsies konkursa 2. kārtā Preiļos. 
30. martā Līvānos tradicionālās dziedāšanas 
konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” Daina 
Gailuma (5. kl.) un Liliāna Surgunte ( 4. kl.) 
ieguva 2. pakāpes diplomus, bet Estere Spiri-
donova (8. kl.) - 1. pakāpes diplomu un ceļa-
zīmi uz konkursa finālu Rīgā. 
24. martā, pieminot komunistiskā genocīda 
upurus, skolēni noskatījās filmu „Kur palika 
tēvi?”. 
28. martā skolēni apmeklēja Valsts Robež-

sardzes koledžu Rēzeknē un Grebņevas robežkontroles 
punktu. 
Turpinās mā-
cību priekšme-
tu olimpiāžu 
maratons.  
Starpnovadu 
atklātajā krie-
vu valodas 
olimpiādē 
Sandim Bra-
kovskim – 
2. vieta; starp-
novadu 
4. klases kom-
binētajā olim-
piādē Līvai Vaivodei-Šultei  un Liliānai Gavarei – atzinī-
bas, valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē Aurēlijai Pujiņai – 
3. vieta, starpnovadu mājturības un tehnoliģiju olimpiādē 
Raitim Spuriņam – atzinība, atklātajā Latgales reģiona 
matemātikas olimpiādē Ernestam Lazdānam un Ievai 
Apšiniecei – 1. vieta, Kristianam Plotam —    3. vieta 
 Arī skolas sportisti atzīstami rāda savu varēšanu. 
„Lāses” kausu volejbolā un tiesības startēt finālā izcīnīja 
vecākās grupas komanda (A. Vilcāns, A. Bulatovs, U. 
Valainis, E. Zalāns, N. Ušackis, D. Gavars). 
 Skolas komanda piedalījās arī Preiļu novada atklātajā 
olimpiādē vieglatlētikā. Divas uzvaras izcīnīja Māris 
Ceplis, labojot arī skolas rekordu tāllēkšanā 6 m 27 cm. 

 
Atbildīgās par audzināšanas darbu  

H. Ērgle, S. Stankeviča 

28. martā Vārkavas tautas namā notika pasākums 
"Tālie un sniegotie Sibīrijas ceļi" 

28. martā Vārkavas tautas namā no-
tika represēto piemiņas pasākums, 
kura laikā  ar muzikāliem priekšne-
sumiem uzstājās Preiļu 1. un 2. pa-
matskolu audzēkņi, ar aizraujošiem 
stāstiem par redzēto un piedzīvoto 
Sibīrijā dalījās Vārkavas novada un 
Pelēču pagasta iedzīvotāji. Pasāku-
ma laikā tika arī demonstrēti filmas 
“Arī zem sniega zied rozes” frag-
menti. Paldies dalībniekiem un    
apmeklētājiem par jauko pasākumu!  

http://varkava.lv/lv/notikumi?article=28-marta-varkavas-tautas-nama-pasakums-talie-un-sniegoties-sibirijas-celi&caldate=2017-03-28
http://varkava.lv/lv/notikumi?article=28-marta-varkavas-tautas-nama-pasakums-talie-un-sniegoties-sibirijas-celi&caldate=2017-03-28
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Vēstule biedrības „Vārkavas novada pensionāri” biedriem! 

Labdien, cienījamie biedrības biedri, Jūsmājās! 
 

Ir marts un pavasaris aši uzņēmis apgriezienus! 8. 
martā  notika mūsu biedrības kārtējais pasākums vel-
tīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Paldies    visiem, 
kuri ņēma aktīvu dalību tā norisēs.  Mūs, sievietes, 
šajos svētkos bezgala mīļi iepriecināja   vokālā an-
sambļa „Savādi gan” puiši ar skanīgām un skaistām 
dziesmām.  Paldies sakām gan puišiem, gan ansam-
bļa vadītājai Līgai Gžibovskai.  Parasti viss sākas ar 
ideju, ko tālāk var attīstīt un pilnveidot. Ideja par  
vīriešu jaunizveidoto ansambli pieder    Larijai Laz-
dānei un Tev, Larija, par to liels paldies. Svētki nori-
tēja  jautri un emocionāli. Mūsu novadu arī vada trīs 
brīnišķīgas sievietes: Anita Brakovska, Mairita Stul-
piņa un Skaidrīte Medne — īpašs paldies jums darbī-
gās, stiprās un  uzņēmīgās sievietes. Praktiskajā pa-
sākuma daļā gatavojām dāvanas no konfektēm un 
kreppapīra, zinot, ka šāda rakstura sveicienus ir    
iecienījuši daudzi no mums.   

Nākošais biedrības kopējais pasākums  „Vasaras 
reibumā” notiks 28. maijā.  Esiet mīļi gaidīti un 
nāciet pulciņā! Esam visi pāri pusmūžam un varam 
atļauties nākt kopā, lai priecātos un  labi pavadītu 
laiku. Nāciet paši un ņemiet līdzi vēl kādu, kurš   gri-
bētu būt mūsu biedrībā.  
Vasaras pašā vidū — 1. jūlijā 
Līvānos notiks Starptautiskie Lat-
gales XVl Senioru un pensionāru  
dziesmu un deju svētki. Kā tradīci-
ja katru  gadu šie svētki notiek citā 
Latgales  novadā. Pagājušajā gadā 
tie notika Aglonas novadā, šogad 
— Līvānu novadā. No mūsu nova-
da tajos     piedalīsies  6 kolektīvi: 
sdk „Dzīves virpulī”, sdk 
„Odziņas”, vokālie ansambļi 
„Savādi gan”, „Melodīvas” un 
„Dziedi līdzi”, kā arī folkloras   
ansamblis „Dzeipurs”. Visi ansam-
bļi un deju kopas aktīvi gatavo  
svētku repertuāru.  Izbrīvējiet laiku, lai  apmeklētu 
šos svētkus, jo tik tuvu mūsu novadam šie svētki 

diez vai būs tik drīz. Svētku organizēšanā Līvānu 
novada  pašvaldība un Līvānu pensionāru biedrība 
iegulda milzu darbu un līdzekļus.  Organizatori 
lūdz atsaukties mājražotājus un piedalīties svētku 
tirdziņā. Lūgums zvanīt iepriekš, lai var organi-
zatori paredzēt vietu katram ražotājam. Telefons 
uz kuru zvanīt: 29448439  — Skaidrīte Šķimele 
vai uz Līvānu domi. Zinot, ka mūsu novadā ir cilvē-
ki, kas ražo piena produktu izstrādājumus, gaļas iz-
strādājumus, audzē dārzeņus, gatavo koka izstrādāju-
mus, ceram satikt savējos svētkos. Zvaniet uz Līvā-
niem svētku organizatoriem! 
Mūsu biedrības biedriem tiek organizēts brauciens 
uz  teātra izrādi  Līvānos „Saimnieks meklē saim-
nieci”  25. aprīlī. Ir iegādātas 36 biļetes un visas jau 
ir izpārdotas. Paldies par atsaucību, jo jau 8. marta  
pasākumā  bija pieteikušies visi 30 teātra apmeklētāji 
(6 brauc ar savu transportu). Mums nav iespēju pie-
dāvāt lielāku skaitu biļešu. Ja kāds tomēr vēl vēlētos 
apmeklēt šo izrādi, tad zvaniet man, biļeti varbūt vēl  
varētu nopirkt, bet transportu   nodrošināt nevaram.  
Nāk pavasaris, lai Jums izturība un veselība, strādā-
jot savos lielos un mazos laukos.  Lai izdoma iekop-
jot savas puķu dobes, izmantojiet racionāli savu    
laiku. Maijā parunāsim par to, kā ar maz var padarīt 
daudz. Vēlu veiksmi.  

 
Ar cieņu biedrības „Vārkavas novada pensionāri” 

valdes priekšsēdētāja  Helēna Piziča 
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“Lai saimniecību dibinātu un attīstītu, ģimenei jādarbojas 
roku rokā,” tā par z/s “Kalmes” attīstību stāsta saimnieki 
Jānis un Marija Lazdāni.  Z/s “Kalmes” atrodas Vārkavas 
novada Rožkalnu pagastā. Saimniecība specializējusies 
piena lopkopībā un strādā ar bioloģiskās saimniekošanas 
metodēm. Tiek apsaimniekoti 185,65 ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, no tās 144,65 ha ir īpašumā. 

Jautājot, ar ko viss sākās, saimniecības īpašnieks atbild, 
ka saimniecība dibināta 1992. gada 14. martā. Tāpat kā 
daudziem, dibinot saimniecību, tā bija neliela. Saimniecī-
ba bija sadrumstalota, saimnieciskā darbība tika veikta 
vairākās nozarēs. Sākumā ar to bija pietiekoši, bet strādā-
jot tika saprasts, ka ar mazumiņu, kas bija, nepietiek, un 
jāsāk nopietni attīstīt lauksaimniecisko ražošanu. Tika 
nolemts specializēties vienā nozarē, jo saimniecības īpaš-
nieks uzskata, ka, strādājot vienā nozarē, to ir iespējams 
paplašināt un attīstīt, nevis ķert no visa pa druskai un bei-
gās neko nesasniegt. Pašiem nemanot, nozare, kurai saim-
niecība pievērsās, bija piena lopkopība. 
Šobrīd saimniecības ganāmpulks sastāv no vairāk nekā 
160 lopiem, no kuriem 91 ir slaucamas govis, un to veido 
Holšteinas melnraibās un sarkanraibās govis. Liela uzma-
nība tiek pievērsta ganāmpulka paplašināšanai un ģenēti-
kas uzlabošanai, līdz ar to govju sēklošanai tiek izmantots 
ģenētiski augstvērtīgs bioprodukts. Saimniecība ir Latvi-
jas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības biedrs.  Lai 
sekotu līdzi un analizētu piena izslaukumus un to ietek-
mējošos rādītājus, saimniecībā tiek veikta pārraudzība. 
Vidējais izslaukums ir aptuveni 6400 kg gadā no govs. 
Ganāmpulks tiek paplašināts ar saimniecībā ataudzētajām 
telītēm. Dzimušie bullīši tiek realizēti līdz četru nedēļu 
vecumam. Šobrīd bioloģiski ražotais piens tiek realizēts 
bioloģiskā piena uzpircējam. Jautājot, vai bioloģiskajam 
pienam ir noiets, saimniecības īpašnieks atbild, ka,      
protams, ir un būs, jo aizvien vairāk Latvijā tiek runāts 
par bioloģisko produkciju un „zaļo domāšanu”. Mīnuss ir 
tas, ka šeit, Latvijā, ir maz piena pārstrādes uzņēmumu, 
kuri iepirkto bioloģisko pienu arī pārstrādātu bioloģiska-
jos piena produktos. 
Kā jau visas saimniecības, arī z/s “Kalmes” skāra piena 
krīze. Saimniecības īpašnieks stāsta, ka to nemaz tik sāpī-
gi nav izjutis, jo bija nelieli uzkrājumi, kas saimniecībai 
ļāva attīstīties. Piena krīzes laiks saimniecībai lika dzīvot 
taupīgāk, bet doma par likvidēšanu vai samazināšanu pat 
neienāca prātā. Krīzes laikā saimniecībā tika uzbūvēta 
kūtsmēslu krātuve.  

Lai nodrošinātu stabilus izslauktā piena apjomus, saim-
niecība rūpīgi seko līdzi zālāju kvalitātei, ievērojot augu 
seku un izvēloties kvalitatīvu sēklas materiālu. Saimniecī-
bā tiek sagatavota rupjā lopbarība – skābsiens un siens 
ruļļos.  Skābsiens tiek gatavots ruļļos, nevis tranšejās. 
Strādājot ar bioloģiskajām metodēm, svarīgu lomu ieņem 
spēkbarība. Pilnvērtīga spēkbarība tiek nodrošināta ar 
saimniecībā izaudzētajiem graudiem – kviešiem un au-
zām, papildus iegādājoties bioloģiskās barības piedevas. 
Kā būtisks atspēriens saimniecības modernizācijai neno-
liedzami ir Lauku attīstības programmas investīciju pasā-
kumi. Z/s “Kalmes” bija viena no pirmajām saimniecībām 
novadā, kura 2003. gadā sekmīgi realizēja SAPARD pro-
jektu piena nozares attīstības veicināšanai. No 2011. līdz 
2014. gadam saimniecība īstenojusi vairākus projektus 
pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”: tika iegā-
dāta augsnes apstrādes un lopbarības sagatavošanas tehni-
ka, rekonstruēta liellopu kūts un uzbūvēta kūtsmēslu krā-
tuve. Tāpat saimniecība realizē projektus pasākumā 
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, iegādājoties modernus 
ražošanas pamatlīdzekļus.  Veiksmīgai projektu ievieša-
nai un realizēšanai, saimniecība izmanto Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra piedāvātos pakalpoju-
mus. 
Saimniecības darbības nodrošināšanai tiek iesaistīta visa 
ģimene, papildus veicinot Vārkavas novada bezdarba lī-
meņa samazināšanos, ekonomisko izaugsmi un attīstību. 
Saimniecībā tiek nodarbināti divi algoti darbinieki.  Uz-
manība tiek pievērsta ne tikai saimniecības attīstībai un 
izaugsmei, bet arī pievilcīgas apkārtējās vides veidošanai, 
kā rezultātā tā ir viena no sakoptākajām lauku saimniecī-

bām novadā. Par vides veidošanu vairāk stāsta z/s 
“Kalmes” saimniece Marija. Viņa atklāj, ka vides sakop-
šanā iesaistās visa ģimene un to viedo tā, lai būtu prieks 
un gandarījums šeit dzīvot, strādāt un atpūsties. Saimnie-
cība 2016. gadā piedalījās Zemkopības ministrijas kon-
kursā “Sējējs” nominācijā „Gada lauku saimniecība”. 
Saimnieks Jānis ir optimists, viņš nebaidās grūtību, bet 
pārvar tās un sniedz vērā ņemamu ieguldījumu novada 
uzņēmējdarbības attīstībā. 
Laukos dzīvo un strādā stipri un uzņēmīgi cilvēki, kuri 
mīl savu zemi, novadu un valsti. 
 

Jolanta Augšpūle, 
LLKC Preiļu konsultāciju biroja  

uzņēmējdarbības konsultante  
Avots: http://laukutikls.lv 

Z/s Kalmes ar optimismu bioloģiskajā piena lopkopībā 
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No 6. aprīļa plkst. 19.30 LTV1 ēterā būs skatāms Latgales kongresam   
veltīts raidījumu cikls “Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība”. Tie būs vēs-
turiski stāsti par Latgales kongresa delegātiem, viņu dzimtajām vietām un 
dzīves gājumu. Pirmais raidījums tika veltīts Staņislavam Kambalam –  
karavīram, kurš kļuva ne vien par politiķi, bet arī par vienu no Latvijas 
Bankas direktoriem. Otrais raidījums iepazīstinās ar Franci Trasunu —  
cilvēku, ar kuru asociē Latgales kongresu. Savukārt, trešais stāsts tiks 
veltīts Jurim Pabērzam, kurš ir mācējis būt pie varas visos laikos,  cetur-
tais — par Franci Kempu.  
Juris Pabērzs gan poētiski, gan politiski ir līdzīgs Jānim Rainim.  Viņi abi 
pirmo reizi par LR ministriem kļūst 1927. gadā – Juris Pabērzs ir Tieslie-
tu ministrs, bet Jānis Rainis – Izglītības ministrs, un, kad diždzejnieks 
dodas ārzemju komandējumos, Juris Pabērzs uzņemas arī Izglītības mi-
nistra   pienākumus. 
Juris Pabērzs latgaliešiem ir apmēram tas pats, kas Neredzīgais Indriķis  
latviešiem – sentiments un vienkāršums dominē viņu dzejoļos, abi ir 
pirmie, kuri ir publicējuši atsevišķus, viena autora dzejoļu krājumus. Juris 
Pabērzs – dzejnieks, kura maizes darbs bija tieslietas un jurisprudence. 
Latgales    kongresā Juris Pabērzs bija kaismīgs F. Trasuna atbalstītājs un 
asākais Kempa pretinieks. 1917. gada vasarā Juris Pabērzs brauca pie Ke-
renska valdības ar lūgumu atdalīt Latgali no Vitebskas guberņas un apvie-
not ar pārējo Latviju, bet 1940. gada vasarā brauca pie Staļina ar lūgumu 
Latviju uzņemt PSRS. Juris Pabērzs bija ministrs pie dažādām varām un 
valdībām!  
 
Raidījumu par Juri Pabērzu LTV 1 demonstrēs 20. aprīlī plkst. 
19. 30. Tajā tiks iekļautas intervijas arī ar Vārkavas novada iedzīvotājiem.  

 
 

Informāciju, sadarbībā ar raidījuma veidojošo komandu, sagatavoja D. Dudarjonoka. 

LTV  raidījuma „Cytaidi latviskais” cikla «Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība»  
trešā sērija būs par Juri Pabērzu 

Itūreiz pīduovojam īsapazeit 
ar Aglyunys        gimnazejis 
audziekņa Juoņa Myurinīka 
1928. godā pīraksteitajim 
ticiejumim nu Z. Myurinīk(?) Vuorkovys pogosta    
„Peščankā”.  
 
1) Kruosni juoslauka vacā mienesī. Slūtai juobyut voi 
eglis, voi prīdis. [LFK 252, 393] 
2) Parkiuņa guni dzieš ar skuobu pīnu. [LFK 252, 394] 
3) Ja nu pārkiuņa lausta kūka kaidu gabaleņu īlīk us-
tobys paksī, tod ustobā navā ni blakšu, ni blusu, ni ari 
cytu kukaiņu. [LFK 252, 395] 
8) Pierts slūta juosīn vacā mienesī, tod ja ar jū piersīs, 
nanīzēs uoda. [LFK 252, 400] 
10) Ja nazi pastota uz esmiņa, tod džiltiņa grīž. [LFK 
252, 402] 
11) Ja karūte nūkreit zemē, tod soka, ka kauns byus. 
[LFK 252, 403] 
12) Dusmeigim maize uotruok ryugst. [LFK 252, 404] 
15) Ja dūd dīvpaleigu, kod drēbis velej, tod soka, ka 
naasūt drēbis boltys. [LFK 252, 407] 
19) Sīvītem moti juocierp jaunā mienesī un pīktdīn, tod 
aug kupli moti. [LFK 252, 411] 
20) Dzeju vajag kruosuot vacā mienesī, tod dzeja nav 
čakūta. [LFK 252, 412] 
 
Lyudzam atsasaukt cylvākus, kuri pazyna Juoni Myuri-
nīki voi juo rodus.  

Iz Vuorkovys nīvoda mutvuordu  
folklorys…  

Marts, 2017  Nr. 3 (112) 

LTV 1 filmēšanas grupa Arendoles bibliotēkā. 

Veronika Pudāne — J. Pabērza krustmeita filmēšanās laikā,. 

12. martā Līvānu novada kultūras centrā  notika Starp-
tautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skate, kurā 
piedalījās Līvānu, Jēkabpils, Riebiņu, Preiļu folkloras 
kopas,  ansambļi u. c.  Vārkavas novadu skatē pārstā-
vēja Kultūras centra folkloras kopas “Dzeipurs” un 
“Vecvārkava”. Konkursa žūrija vērtēja kolektīvu teh-
nisko meistarību, priekšnesuma satura atbilstību tradī-
cijai un māksliniecisko spilgtumu. Katra kolektīva uz-
stāšanās tiek rūpīgi izanalizēta, un ir paziņoti skates 
rezultāti. Folkloras kopa „Vecvārkava” ir ieguvusi         
1. pakāpes Diplomu, bet folkloras kopa „Dzeipurs 
2. pakāpes diplomu.  Apsveicam! 

Noskaidroti folkloras kopu deju skates rezultāti  
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28. aprīlī no plkst. 09.00 līdz 12.00 Kultūras centra zālē (Skolas 
ielā 5, Vecvārkavā)  viesosies Valsts asinsdonoru centrs.  Aici-
nām būt atsaucīgiem!  Atgādinām, ka par donoru var būt vesels 

cilvēks vecumā no 18 
līdz 65 gadiem, ar svaru 
ne mazāku par 50 kg, 
līdzi jābūt personu aplie-
cinošam dokumentam 
(pasei vai    personas ID 
apliecībai). Katrs donors 
pēc asins ziedošanas 
saņem: kompensāciju 
zaudētā asins apjoma 

atjaunošanai 4,27 EUR (summa tiek      pārskaitīta uz ziedotāja 
kontu); bezmaksas maltīti 1,42 eiro vērtībā jeb t.s. donora uzko-
du paciņu;  izziņu   darba   devējam apmaksātas atpūtas dienas 
saņemšanai. Viena asins nodošanas reize palīdz glābt 3 cilvēku 
dzīvības.  

28. aprīlī Vārkavas novadā — Donoru diena 

 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās  
programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. 
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, 
kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju 
saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas 
tuvumā. 
 
Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus: 
 

1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros  sievie-
tēm ar speciālām  Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 

vēstulēm-  izmeklējumu veic BEZ MAKSAS. 
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā 
pacienta iemaksa - EUR 2,85). 
 
Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta! 
Mobilā mamogrāfa izbraukums Vecvārkavā notiks 2017. 
gada  20. maijā. 
 
Atrašanās vieta:  
Vārkavas novada dome,  
Skolas iela 5,Vecvārkava, 
Upmalas pag., Vārkavas nov., 
no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 
Tālrunis uzziņām: 26458044 

 

2017. gada 20. maijā 
 

PĀRBAUDI KRŪTIS! 
 

Aicinām uz mamogrāfijas  
izmeklējumu! 

Arī Vārkavas novadā bērni līdz 18 gadu   
vecumam var saņemt bezmaksas vakcīnu 

pret ērču encefalītu 

Pret ērču encefalītu vak-
cinē bērnus no viena gada 
līdz 18 gadu vecuma sa-
sniegšanai, ja bērna dek-
larētā dzīvesvieta ir ērču 
encefalīta endēmiskajā 
teritorijā. Vakcināciju 
plāno un veic ģimenes 
ārsts, kura pamatprakse ir 
attiecīgajā teritorijā.  

http://www.delfi.lv/temas/ercu-encefalits
http://www.delfi.lv/temas/ercu-encefalits
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  

reģistrācijas numurs 000740194.  

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. kopš 2003. gada 28. maija.  

Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,   

Upmalas pag., 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 Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.: 20385972;       

E-pasta adrese: info@varkava.lv 
 

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. 

NOTIKUMI NOVADĀ 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļā martā reģistrētas 2 miršanas,  

mūžībā aizgājusi 
 

Ērika Tunķelīte  
(21.02.1946—01.03.2017.) un 

  Vladislavs Dambītis  
(17.07.1932 —10.03.2017.) 

 

Vārkavas novada dome izsaka tuviniekiem  
visdziļāko līdzjūtību! 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrēta  viena dzimšana: 

2017.  gada 24.  martā dzimis  
Raitis Gulbinskis.  

 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic 
jaundzimušo vecākus  

Olgu Delveri un Jāni Gulbinski!  

Piektdien, 21. aprīlī plkst. 17.00 Vārkavas novada     domes 
kultūras centra zālē norisināsies video  spēles "TEKKEN 5" 
turnīrs. Spēle norisināsies tandēmā, katram pārim 2-3  setos.  
Būs pieejami dzērieni un uzkodas. 
Lielais ekrāns, divas pultis, divi pretinieki. Ņem līdzi drau-
gus un izcīni "TEKKEN 5" kausu. 
Pieteikties turnīram iespējams dienā pirms turnīra   sākuma. 
 

Pēc spēles, ap plkst. 20:00 jaunieši tiek aicināti uz  kino   
vakaru, kura laikā būs pieejams popkorns. 
Tiekamies! Būs jautri. 
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22. aprīlī  plkst. 10.00 tiek rīkota talka  
Āpšu kapsētā.  Aicinām piedalīties!  

 


