
 

 

Novada domes kasē, norēķinoties 
ar SEB bankas maksājumu kar-
tēm, var izņemt skaidru naudu 

5.lpp. 

Turpinās Vārkavas novada svētki 
2015! 

Izveidota medību koordinācijas  ko-
misija          3.lpp. 

Š 
A 
J 
Ā 
 
N 
U 
M 
U 
R 
Ā 

Vārkavas baznīcās norit projekts, 
Vanagu baznīcā jaunas altārsegas  
              7.lpp. 
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Var pieteikties svētceļojumam uz 
Aglonu          9.lpp.  

Vārkavas muižas pils 2. stāva gaitenī  izveidots 
vēsturisks stūrītis ar pils oriģinālajiem priekšme-
tiem      10.lpp.    

29. augustā notiks Vanagu skolas absolventu un 
darbinieku salidojums     11 . lpp.

Meklē liecības par huzāriem Vārkavas novadā, 
nākamgad Arendoles muižā paredzēts starptau-
tisks pasākums        11.lpp.   

7.augustā Vecvārkavas estrādē plkst. 20:00 
tautas mākslas festivāls „Pyurs i luode”: 

no plkst. 19:30 fotokonkursa „Latgalietis 21.gadsimtā’’ 
darbu izstāde, amatnieku tirdziņš, māla rotu darbnīca; 
no plkst. 20:30 lielkoncerts - Vārkavas novada domes 
priekšsēdētājas Anitas Brakovskas svētku uzruna, fo-
tokonkursa „Latgalietis 21.gadsimtā’’ uzvarētāju ap-
balvošana, „Sudobru” un „Raxtu Raxtu” koncerts, bal-
le kopā ar grupu ‘’Ginc un Es’’.  

 
8.augustā Vecvārkavas estrādē plkst. 
22:00 diskotēka „Trakākā ballīte Upmalā’’.  
 
9.augustā Vecvārkavā Vārkavas novada 
svētku noslēguma diena: 

plkst. 11:45  Vārkavas Vissvētās Trīsvienības draudzes 
baznīcā garīgās mūzikas koncerts kopā ar muzikālo un 
talantīgo Lazdānu ģimeni – Bonifāciju, Annu, Andri, 
Brigitu un Martu, plkst. 12:30 Svētā mise un projekta 
„Kopā draudzes baznīcai”  noslēguma prezentācija, 
plkst. 13:45 Vecvārkavas estrādē Bērnu pēcpusdiena 
un Labdarības bumbu rallijs. 

Vārkavas muižas pils 1. stāvu pielāgo cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, IAC „Vanagi” zālē mai-
na grīdu, remontēs Vārkavas muižas pils jumtu 
        12. lpp. 
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DOMES  LĒMUMI  2015. GADA JŪNIJĀ, JŪLIJĀ 
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

  

16. jūnija domes ārkārtas sēdē lēma: par 
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 „Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam”, par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu. 

Jūnijā notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (16. jūnijā), domes Finanšu komite-
jas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ap-

vienotā sēde (16. jūnijā) un domes kārtējā sēde (30. jūnijā). 

 DZĒSTI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NO-
DOKĻA PARĀDI  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.pantu nodokļa parādus noraksta šādos gadīju-
mos:  
-nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību 
personām, kuras ir mirušas un nav iespējams no 
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar 
tiem saistītās soda naudas un nokavējuma nau-
das; 
- nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir 
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja 
to apredz Komerclikums iestājas kreditoru prasī-
jumu tiesību noilgums. 
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskai-
tāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā 
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadīju-
mos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā 
panta pirmās daļas 3.punktu nodokļa parādu at-
ļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļa maksā-
tājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar 
tiem saistītās soda naudas un nokavējuma nau-
das. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un node-
vām” 25.panta ceturto daļu Valsts ieņēmumu die-
nests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī  

30. jūnija domes kārtējā sēdē lēma: par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu; par 
pašvaldības kustamās mantas izsoli; par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu, par zemes lieto-
šanas tiesību izbeigšanu, par zemes iznomāšanu, 
par pamatlīdzekļu norakstīšanu, par Vārkavas no-
vada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 
darba uzdevuma precizēšanu, par atbalstu politis-
ki represēto personu salidojumam, par Vārkavas 
novadpētniecības muzeja – kultūrvēstures un tū-
risma centra vidējā termiņa stratēģijas (2015.-
2020.g.) apstiprināšanu, par Valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
Vārkavas novadā, par Vārkavas novada pašvaldī-
bas 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu, 
par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

publicē savā mājas lapā internetā informāciju par 
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos 
nav noteikts citādi. 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likumu 
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, un 
ņemot vērā 2015.gada 16.jūnija apvienoto komite-
ju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome nolē-
ma: dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus 
793,79 EUR apmērā un ar tiem saistītās kavējuma 
naudas   mirušām personām un uzņēmumiem, 
kuri likvidēti: 
SIA „MDO Group”, (101,41 EUR), SIA „Pie vecā 
Jēkaba” (318,13 EUR), SIA „Pūdži” (39,4 EUR), 
Veronikai Stikānei (4,43 EUR), Valdim Kursītim 
(2,33 EUR), Antonam Lazdānam (1,08 EUR), An-
nai Avotai (112,86 EUR), Veltai Babrei (75,26 
EUR), Marijai Beinarovičai (44,74 EUR), Genove-
fai Bricei (31,53 EUR), Dorofejam Lipatovam (29, 
38 EUR), Julijanam Zdanovskim (30,88 EUR), 
Vladimiram Kirjanovam (1,96 EUR), Ilmāram Vil-
cānam (0,4 EUR).  

 APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2014. GADA PUBLIS-
KAIS PĀRSKATS 

Pašvaldības gada publiskais pārskats ir ikgadēja 
atskaite sabiedrībai par pašvaldības darbu sabied-
rībai saprotamā valodā. Tā mērķauditorija ir ie-
dzīvotāji, nevalstiskās organizācijas,  mediji, poli-
tiķi, studenti, valsts pārvaldes ierēdņi u.c. Ar Vār-
kavas novada publisko pārskatu elektroniskā vei-
dā var iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.varkava.lv, Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv, bet pa-
pīra formātā – pagastu pārvaldēs un novada do-
mes administrācijā pie domes sekretāres. Pašval-
dības gada publiskos pārskatus veido sabiedrisko 
attiecību speciāliste. 

 ATBALSTA POLITISKI REPRESĒTO  
SALIDOJUMU 

Vārkavas novada dome atbalstīja „Latvijas Politis-
ki represēto apvienības” 2015. gada 25. maija ie-
sniegumu par finansiālu atbalsu politiski represē-
to personu salidojumam, kas notiks 2015.gada 
22.augustā plkst.13:00 brīvdabas estrādē, 
Ikšķilē. Salidojuma organizēšanai no pašvaldības 
neparedzēto līdzekļu budžeta sadaļas tika piešķirti 
70 eiro. Ja kāds no Vārkavas novada politis-
ki represētajiem vēlas doties uz šo salido-
jumu, lūgums sazināties ar pašvaldības 
darbinieci Elvīru Āboliņu (tālr. 27059046). 

http://www.varkava.lv
http://www.varam.gov.lv
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums             2015. gada 5. augustā  

Jūlijā notika Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktū-
ras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (21. jūlijā) un 

domes kārtējā sēde (28. jūlijā).  

28. jūlija domes sēdē lēma: par humānās palī-
dzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība 
Ukrainai” ietvaros; par līdzfinansējuma piešķirša-
nu projektam  “Mēs paši savas laimes kalēji – Vār-
kavā”; par grozījumiem Vārkavas novada domes 
2015.gada 30.jūnija  lēmumā Nr. 103; par zemes 
iznomāšanu; par zemes gabala atdalīšanu; par pa-
matlīdzekļu norakstīšanu; par Vārkavas novada 
medību koordinācijas komisijas izveidi; par ne-
kustamo īpašumu ar kadastra Nr.7690 005 0108 
un Nr.7690 005 0109 iegādi; par nekustamā īpa-
šuma Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pa-
gas t ā  Vār kav as  no v ad ā   kad as t r a 
Nr.76900050446 izsoles noteikumu apstiprināša-
nu; par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu; paš-
valdības izpilddirektors atskaitījās par darbu 
2015.gada 2.ceturksnī. 

 SNIEGS HUMĀNO PALĪDZĪBU  
UKRAINAI  

Ņemot vērā Ukrainas rajonu un apgabalu asociā-
cijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresēto vēs-
tuli ar lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un 
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala 
kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, Vārka-
vas novada dome nolēma atbalstīt šo lūgumu un 
piešķīra minētajam mērķim  200,00 EUR. Līdzek-
ļus piešķīra no Vārkavas novada pašvaldības 
2015.gada budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem. Dome pilnvaroja Latvijas Paš-
valdību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa 
personā noslēgt humānās palīdzības sniegšanas 
līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais krusts”. 
Pieņēma zināšanai, ka LPS sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas Sarkanais krusts” koordinēs medika-
mentu un preču iegādi Ukrainas Čerņigovas apga-
bala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm. 

 LĪDZFINANSĒ BIEDRĪBAS „VĀRKAVAS  
NOVADA PENSIONĀRI” PROJEKTU 

Vārkavas novada dome izskatīja biedrības 
„Vārkavas novada pensionāri” 2015. gada 13. 
jūnija iesniegumu par finansiālu atbalsu, kurā 
norādīts, ka biedrība ir uzsākusi jaunu projektu 
„Mēs paši savas laimes kalēji – Vārkavā”. Kopē-
jais projektam piešķirtais finansējums ir 
5065,00 EUR. Biedrības līdzfinansējums tajā ir 
426,00 EUR. Atbilstoši projekta nosacījumiem, 
līdzfinansējumam jābūt arī no pašvaldības, tā-
pēc biedrība vērsās domē ar lūgumu atbalstīt šo 
projektu. Nepieciešamā summa bija 350,00 
EUR, ko Vārkavas novada dome arī piešķīra no 
Vārkavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta 
sadaļas – līdzfinansējums projektiem. Biedrībai 
„Vārkavas novada pensionāri” pēc naudas lī-
dzekļu izlietošanas 10 darba dienu laikā jāie-
sniedz  atskaite. 

 IZVEIDOTA MEDĪBU KOORDINĀCIJAS  
KOMISIJA 

Vārkavas novada dome saņēma Pārtikas un veteri-
nārā dienesta vēstuli par nepieciešamību izvērtēt 
medību koordinācijas komisijas izveidošanu, lai 
veiksmīgāk īstenotu Āfrikas cūku mēra profilaktis-
kos pasākumus pašvaldības teritorijā. 
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu 
Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku no-
darīto zaudējumu noteikšanu un medību koordi-
nācijas komisijām” 2.punkts paredz, ka medījamo 
dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, 
materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus 
postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēša-
nai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību 
koordinācijas komisija, kuras darbu organizē paš-
valdība. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pār-
stāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža die-
nesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam 
pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnie-
ku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas 
izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Ko-
misijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem un 
tās darbu vada pašvaldības pārstāvis. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 
61.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 2014.gada 
26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medī-
jamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu 
un medību koordinācijas komisijām” 2. un 
3.punktu, Vārkavas novada dome nolēma: izveidot 
Vārkavas novada Medību koordinācijas komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Dzintars 
Cimdiņš - Vārkavas novada  zemes lietu speciālists; 
Arnis Griboniks - Dienvidlatgales RLP kontroles 
un uzraudzības daļas vecākais inspektors; Kaspars 
Vucenlazdāns - Valsts meža dienesta Dienvidlatga-
les virsmežniecības Līvānu nodaļas 6. Jersikas ap-
gaitas mežzinis; Antons Lazdāns - Pārtikas  un ve-
terinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadī-
tājs; Pēteris Šņepsts - pilnvarotais pārstāvis no 
mednieku apvienības; Ilga Ušacka – lauku attīstī-
bas speciāliste. Dome  arī apstiprināja Vārkavas 
novada Medību koordinācijas komisijas nolikumu, 
ar to var iepazīties Vārkavas novada pašvaldības 
mājaslapā www.varkava.lv. Komisija darbosies, kā 
jau minēts, atbilstoši Ministru Kabineta noteiku-
miem Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnie-
ku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību ko-
ordinācijas komisijām”. Komisija īstenos ne tikai 
ĀCM apkarošanas pasākumus, bet arī risinās jau-
tājumus, kas saistīti ar meža dzīvnieku postīju-
miem, tāpēc komisija aicina iedzīvotājus iesniegt 
iesniegumus par medījamo dzīvnieku nodarīta-
jiem zaudējumiem, iesnieguma veidlapa ir lejuplā-
dējama no pašvaldības mājaslapas 
www.varkava.lv/ Iesniegumu veidlapu sadaļas.  

http://www.varkava.lv
http://www.varkava.lv
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 IEGĀDĀSIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU  

Vārkavas novada dome izskatīja kopīpašnieku J. 
T. un J. M. priekšlikumu domei iegādāties ko-
pīpašumā esošo nekustamo īpašumu 
„Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārka-
vas novads (turpmāk – Īpašums Nr.1) un nekus-
tamo īpašumu „Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas 
pag., Vārkavas novads (turpmāk – Īpašums 
Nr.2). Iesniedzēji norāda, ka, izvērtējot īpašuma 
nepieciešamību novada infrastruktūras sakārto-
šanai un attīstībai ilgtermiņā, ir ar mieru atsavi-
nāt Īpašumu Nr.1 par tā kadastrālo vērtību un 
Īpašumu Nr.2 par 2000 EUR. Dome konstatēja, 
ka Īpašums Nr.1 atrodas Vecvārkavā, Upmalas 
pagastā, Vārkavas novadā, reģistrēts Preiļu ze-
mesgrāmatu nodaļas Upmalas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.3159, īpašnieki ir J. T. un J. M., 
katram īpašumā ir  ½ domājamā daļa. Uz īpa-
šuma atrodas īpašniekiem īpašumā esošā sagru-
vusi dzīvojamā māja ar kadastra Nr.7690 xxx 
xxxx 001 „Fermas”. Īpašums Nr.2 atrodas Vec-
vārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā, 
reģistrēts Preiļu zemesgrāmatu nodaļas Upma-
las zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3159, īpaš-
nieki ir J. T. un J. M., katram īpašumā ir  ½ do-
mājamā daļa. Uz īpašuma atrodas Domes īpašu-
mā esošā ēkas - Vārkavas vidusskola un nolikta-
va, kā arī Preiļu kooperatīvās sabiedrībai īpašu-
mā esošais veikals un šķūnis. 
Dome konstatēja, ka Īpašums Nr.1 un Nr.2 ir 
nepieciešami Vārkavas novada infrastruktūras 
sakārtošanai un attīstībai ilgtermiņā. Ņemot vē-
rā virkni normatīvo aktu, dome nolēma:  
konceptuāli piekrist iegādāties J. T.., piederošo 
½  un J. M., piederošo ½ nekustamo īpašumu - 
„Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārka-
vas novads ar kopējo platību 2,1 ha un uz tā eso-
šo ēku; konceptuāli piekrist iegādāties J. T., pie-
derošo ½  un J. M., piederošo ½ nekustamo 
īpašumu - „Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas 
pag., Vārkavas novads ar kopējo platību 0,8 ha. 
Lai noteiktu, vai piedāvātā atlīdzība par Īpašu-
mu atsavināšanu ir taisnīga, tiks pieaicināts ser-
tificēts nekustamo īpašumu vērtētājs. Izdevu-
mus par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem 
segs no Vārkavas novada pašvaldības 2015.gada 
budžeta sadaļas - līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem.   

 ATSAVINĀS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, 
PĀRDODOT IZSOLĒ 

2015.gada 24.februārī Vārkavas novada dome 
pieņēma lēmumu Nr. 48 „Par nekustamā īpašu-
ma Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., 
Vārkavas novadā, kas sastāv no zemes gabala  

10452 kv. m platībā un nepabeigtas kultū-
ras nama ēkas ar kopējo platību 2074,90 
kv.m atsavināšanu”, pārdodot izsolē. 
Nekustamā īpašuma Padomes ielā 45, 
Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas no-
vadā  kadastra Nr.76900050446 ierakstī-
šana Zemesgrāmatā izmaksāja 35,57 EUR, 
Valsts zemes dienestam samaksāts   par 
arhīva dokumentu izsniegšanu 10,41 EUR 
un SIA „Pareto Centrs” par nekustamā 
īpašuma novērtēšanu samaksāti 295,24 
EUR, kopējās izmaksas 341,22 EUR. Īpa-
šumu atsavināšanas komisija nekustama-
jam īpašumam, pieaicinot sertificētu vēr-
tētāju - SIA “Pareto centrs”, ir noteikusi 
īpašuma nosacīto cenu - 5000 EUR. Tā 
rezultātā pirmās izsoles sākuma cena sa-
stāda 5341,22 EUR. 
Šajā domes sēdē dome apstiprināja šī īpa-
šuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sāku-
ma cenu) 5341,22 EUR, kā arī apstiprināja 
izsoles noteikumus (ir izlasāmi 
www.varkava.lv sadaļā Domes sēžu proto-
koli). Īpašumu atsavināšanas komisija trīs 
mēnešu laikā jāsarīko nekustamā īpašuma 
izsole un jāiesniedz domei lēmumprojekts 
par izsoles rezultātiem un izsoles izdevu-
mu apstiprināšanu. 

Vārkavas novada Sociālais dienests 
26.08.2015. plkst. 13.00 Vārkavā pie 

sociālās mājas dalīs humānās palīdzī-
bas apģērbus. Apģērbus var saņemt 

ikviena persona, kurai nepieciešama 
humānā palīdzība. 

Atgādinām, ka Sociālajā dienestā ikviens 
var nodot sev nevajadzīgas, bet lietošanā 
derīgas mantas, kas otram var noderēt 
(gāzes plīts, katli, trauki, segas, spilveni 
u.c.). Lūdzam par to paziņot Sociālajam 
dienestam pa tālr.28383161. 

http://www.varkava.lv
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Novada domes kasē, norēķinoties ar maksājumu karti, var izņemt skaidru 
naudu 
Kopš šī gada jūlija novada domes administrācijas kasē SEB bankas klientiem ir iespēja iz-
ņemt skaidru naudu. Tas ir iespējams, ja: 

 tiek veikts maksājums (par komunālajiem maksājumiem, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksa u.c.) ne mazāks par 5 EUR;  

 naudas izmaksas pakalpojuma maksimālais limits ir 100,00 EUR, ja novada domes ad-

ministrācijas kasē ir pieejami brīvi naudas līdzekļi.  

Vārkavas novadā viesojās Naukšēnu novada pašvaldības pārstāvji  

3. jūlijā Vārkavas novadā viesojās Naukšēnu novada pašvaldības pārstāvji. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Vār-

kavas novadu un pašvaldības darbu. Kopīgās diskusijās novadu speciālisti apmainījās ar informāciju par savu 

darbību, metodēm, pašvaldības iestāžu darbību un citiem interesējošiem jautājumiem. Tikšanās bija ļoti noderī-

ga abu novadu speciālistiem, jo deva iespēju iepazīties ar cita novada darbības specifiku, gūt jaunas idejas un 

iespējas sava darba uzlabošanai. Attēlā: Vārkavas un Naukšēnu novada pašvaldību darbinieku kopīgā fotogrā-

fija. Naukšēnieši šādus pieredzes apmaiņas braucienus rīko jau daudzus gadus. Pieredzes braucieni vienlaikus 

ir arī ekskursijas - pa ceļam uz izvēlēto pašvaldību tiek apmeklēti ievērojamākie un interesantākie tūrisma 

objekti. Naukšēnu un Vārkavas novadi ir lauku novadi, tie ir līdzīgi iedzīvotāju skaita un platības ziņā, tāpēc 

tikšanās bija ļoti saistoša un vērtīga.  

DARBINIEKU ATVAĻINĀJUMI  

 

 Lauku attīstības speciāliste Ilga 
Ušacka atvaļinājumā ir no 20. 
jūlija līdz 21. augustam.  

 Zemes lietu speciālists Dzintars 
Cimdiņš atvaļinājumā ir no 3. 
augusta līdz 10. septembrim. 
Viņu ar zemes lietām saistītos 
jautājumos aizvietos vides inže-
niere Lilita Gavare, bet trans-
porta jautājumos - pašvaldības 
izpilddirektors Elmārs Sparāns. 

 Upmalas bibliotēkas vadītāja 
atvaļinājumā ir no 3. augusta 
līdz 17. septembrim. Bibliotēka 
šajā periodā strādās ceturtdie-
nās no plkst. 8.00 līdz 16.00, 
t.i., 6., 13., 20., 28. augustā un 
3., 10. septembrī. Pusdienu 
pārtraukums no 12.30 - 13. 00.  

 

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA SAŅĒMUSI LIE-
LISKU DĀVANU - DISKUS AR 70 LATVIJAS  FILMĀM 
 
Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē sekretariātu īstenojis projektu 
"Latvijas filmu izlase" – apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā 
(25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās 
parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.  
Kolekcijas satura veidošanas darba grupas diskusiju rezultātā 
izlasē iekļautas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumen-
tālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronolo-
ģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Spēlfilmu sa-
rakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma "Purva bri-
dējs" (1966), jaunākā – Jāņa Norda "Mammu, es tevi mī-
lu" (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša 
"Baltajiem zvaniem" (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa 
"Escaping Riga" (2014), savukārt animācijas spektru iesāk Ar-
nolda Burova pirmā filma "Ki-ke-ri-gū!" (1966) un Rozes Stieb-
ras "Zelta sietiņš" (1975), bet noslēdz Signes Baumanes 
"Akmeņi manās kabatās" (2014) un Reiņa Kalnaeļļa "Zelta 
zirgs" (2014). Filmas var izņemt Upmalas bibliotēkā. Fil-
mu saraksts nākamajā lappusē. 
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Uzdāvināto filmu saraksts Vecvārkavā jau trešo gadu notiek 
asins donoru dienas 

 Maija Praņevska, atbildīgā par asins donoru dienu norisi 

Vecvārkavā 
 
30. jūlijā Vecvārkavā, pašvaldības domes admi-
nistrācijas ēkā, aizritēja kārtējā asins donoru 
diena, kurā atvēlēto 3 stundu laikā asinis nodeva 
37 donori. Valsts asinsdonoru centra Latgales 
filiāles darbinieki priecājās par šo visai augsto 
aktivitāti, kā arī par to, ka Vecvārkavā ir diezgan 
daudz donoru, kuriem ir retākās, proti, rēzus 
negatīvās asinis.  
Izbraukuma asins donoru dienas mūsu pašvaldībā tiek 
rīkotas no 2013. gada septembra, iesākumā tās notika 2 
reizes, bet šobrīd jau 3 reizes gadā. Ņemot vērā diezgan 
stabilo aktivitāti, jācer, ka šī cēlā akcija mūsu novadā 
pastāvēs arī turpmāk. Jāatgādina, ka pašvaldība asins 
donorus atbalsta arī finansiāli, izmaksājot viņiem pabal-
stu - 5 eiro. Tos katrs asins donors var saņemt uzreiz pēc 
asins ziedošanas domes administrācijas kasē. Iepriekšē-
jās asins donoru dienās donorus finansiāli ir atbalstījuši 
arī  SIA „TU Lauki”, z/s „Šņepstu Jaunāres”, Anita Bra-
kovska un Antra Vilcāne.  
Valsts asins donoriem maksā pusdienu kompensāciju – 
4,27 eiro, tikai jāievēro, ka tās izmaksas kārtībā no š. g. 
1. jūlijā ir ieviestas izmaiņas – šo kompensāciju vairs ne-
izmaksā skaidrā naudā, bet gan 2 darbdienu laikā pār-
skaita uz donora bankas kontu. 
Valsts asinsdonoru centrs vēsta: lai slimnīcās ne-
trūktu asiņu, ik dienas nepieciešams 150 donori un 67,5 
l asiņu. Viena donora ziedotās asinis var glābt 3 cilvē-
kus. Tomēr visbiežāk viens nav glābējs. Piemēram, 
asins vēža ārstēšanas laikā vienam cilvēkam var būt 
nepieciešama  200 – 250 donoru palīdzība.  
Vīrieši asinis var ziedot 6 reizes, sievietes – 4 reizes ga-
dā, starp asins nodošanas reizēm ievērojot pilnu 9 ne-
dēļu intervālu. Asinis var ziedot, ja cilvēks ir vesels, ja 
nesen nav taisīts tetovējums vai piesūkusies ērce. Jāat-
ceras, ka visu grupu un rēzus piederības asinis ir vien-
līdz vērtīgas, taču asins komponentu uzglabāšanas 
laiks ir ierobežots (eritrocīti 35 dienas, trombocīti 5-7 
dienas), tāpēc ir svarīgi asinis nodot regulāri, vismaz 3 
reizes gadā. Arī vajadzība pēc konkrētas asins grupas 
asinīm mainās katru dienu. Par visu, kas jāzina cilvē-
kiem, kuri vēlas ziedot asinis, var uzzināt 
www.donors.lv. 
Vārkavas novada pašvaldība ir gandarīta, ka asins dono-

ru diena Vecvārkavā ir kļuvusi par stabilu akciju un ie-

dzīvotājiem ir dota iespēja veikt cēlu misiju. (Protams, 

cilvēkus motivē arī kompensācija un pabalsts; strādā-

jošajiem - brīvdienas.) Priecājamies par visiem pastāvī-

gajiem donoriem un katru jaunu seju, kas ierodas uz 

asins donoru dienām Vecvārkavā! Būsiet gaidīti arī nā-

kamajā asins donoru dienā, kas notiks rudenī! 

http://www.donors.lv
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Vārkavas baznīcā norit projekts. Aicina iedzīvotājus iesniegt foto-
materiālus! 

 Aija Bitinas, projekta iniciatīvas grupas vadītāja  
 
Ideja par šī projekta nepieciešamību radās, kad Vārkavas pa-
gasta iedzīvotājiem šajā pavasarī bija jāsakopj draudzes diev-
nams Lieldienu svinībām.  
Par saviem līdzekļiem  uz Lieldienu laiku tika iegādāts au-
dums un šūdinātas jaunas segas zem divām centrālā altāra 
eņģeļu statujām un kreisās puses altāra tuvumā esošā Svētā 
Franciska statujas, kas sniedza acīmredzamas izmaiņas baznī-
cas koptēlā. Mudinošs faktors bija arī tas, ka šogad priesterim 
Onufrijam Pujatam četrdesmit darba gadi ir pavadīti,  kalpo-
jot Vārkavas draudzē. Vārkavas pagasta iniciatīvas grupa piedalījās  Viduslatgales pārnovadu fonda 
mazo grantu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un guva atbalstu  projektam „Kopā draudzes baz-
nīcai”  EUR 500 apmērā. 
Projekta ietvaros paredzēts: apkopot Vārkavas draudzes vēsturiskās foto liecības izstādes rīkoša-
nai, materiālu tālāku nodošanu novada muzejam; atjaunot sakrālos interjera audumus, jaunu altār-
segu darināšana; iegādāties interjera priekšmetus grieztajiem ziediem; izstādes rīkošana baznīcā 
„Mana ģimene un Vārkavas baznīca”. 
Šobrīd jau ir iegādātas vāzes un notiek intensīvs darbs pie altārsegu un interjerelementu atjaunoša-
nas. Paldies Vārkavas pamatskolas skolotājiem un darbiniekiem, kas atrod laiku, lai piedalītos šajās 
aktivitātēs! 
Aicinām gan novada esošos, gan bijušos iedzīvotājus, kam ir mājās fotogrāfijas, kas liecina par Jūsu 
ģimenes Vārkavas draudzes baznīcas apmeklējumiem gan ikdienā, gan kādās svētku reizēs, rast ie-
spēju nogādāt fotogrāfijas tuvākajā novada bibliotēkā. Lūgums fotogrāfijas aizmugurē norādīt, kam 
fotogrāfija pieder un kas ir uz tās, kādā laikā fotografēts un kas ir fotogrāfijas autors. Ar prieku pie-
ņemsim arī fotogrāfijas bez pilnīgas informācijas. Visi iesniegtie fotomateriāli oktobra mēnesī tiks 
atdoti to īpašniekiem. 

Vanagu baznīcai sagādātas  
jaunas altārsegas  

 Laura Cepurniece, projekta iniciatīvas 
grupas „Vanagu jaunieši” vadītāja 

 
Vanagu Sv. Annas Romas katoļu baznīca ir no-
zīmīga kultūras celtne, kas sevī nes lielu kultū-
ras mantojuma daļu, kuru mums ir atstājuši 
mūsu senči. Lai saglabātu šo unikālo kultūras 
celtni, lai tā vizuāli izskatītos pievilcīga, ir jāat-
jauno pats galvenais objekts baznīcā – altāris. 
Piedaloties mazo grantu projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi - 2015”, iniciatīvas 
grupa „Vanagu jaunieši” īstenoja projektu 
„Vanagu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas altā-
ru segu iegāde”.   
Altāra segas tika pasūtītas no Polijas, to kopējā 
summa sastādīja 500,01 EUR, segu piegādes 
izdevumus sedza Vanagu draudzes locekļi. Vis-
lielākais paldies katram labajam cilvēkam, kurš 
palīdzēja šim projektam īstenoties!  
Jaunās altāru segas katru baznīcas apmeklētāju 
iepriecināja 26. jūlijā, kad Vanagu Sv. Annas 
Romas katoļu baznīca svinēja Svētas Annas 
svētkus, kā arī šajā dienā Vanagu draudzes 
kapos norisinājās kapusvētki.  

NORIT PROJEKTS „MĒS PAŠI  SAVAS LAI-
MES  KALĒJI – VĀRKAVĀ!’’ 
Vārkavas novada pensionāru biedrība sadarbībā  ar 
„Borisa un Ināras Teterevu fondu” no šī  gada  1. 
jūnija ir uzsākusi  jaunu   projektu „Mēs paši savas 
laimes kalēji – Vārkavā”.  Izvērtējot  iedzīvotāju  
vajadzības, 20 novada iedzīvotājiem  ir uzsākts  
masāžas  kurss. Katrs pretendents  saņem 1  stundu  
ilgu  masāžu  8 dienas. Masāžas  veic  sertificēta  
masāžiste  Inese  Zalāne. 
Projekta ietvaros novada apdzīvotajās  vietās  uzsā-
kām    nūjošanas   nodarbības.  Pirmās  noritēja  
Vārkavā  un Piliškās.  Nākošās nodarbības  būs -  
Rimicānos,  Vecvārkavā,  Vanagos (7. augustā 
plkst. 13.00!)  un  Arendolē (sekojiet informācijai 
novada mājaslapā www.varkava.lv).  Aicinu  pieda-
līties  visus  novada iedzīvotājus, visus, kam intere-
sē savas  veselības  uzlabošana.   Ar  nūjām  nodar-
bību  laikā tiks nodrošināts katrs dalībnieks. Ja kā-
dam ir personīgās nūjas,  ņemiet līdzi.  Sertificēta  
pasniedzēja  Helēne  Piziča  palīdzēs  katram  da-
lībniekam pareizi   noregulēt  nūjas. Esiet aktīvi  un  
atsaucīgi, mēs strādājam  jūsu - novada  iedzīvotāju 
- labā! 
 

 Aicinot uz sadarbību, patiesā  cieņā Vārkavas  
novada pensionāru  biedrības  

vadītāja Janīna  Ancāne 
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PAZIŅOJUMS 
Vārkavas novada pensionāru biedrības  vadī-

tāja ir saņēmusi  čeku grāmatiņas „Latvijas 

aptieka tavai veselībai”. Grāmatiņas  var  sa-

ņemt IAC „Vanagi”  pie  vadītājas  Janīnas  

Praņevskas,  Vārkavas medpunktā  un  Piliš-

kās pie feldšeres  Valentīnas  Vaivodes, Vec-

vārkavā  pie  sociālajiem darbiniekiem,  Rimi-

cānos   biedrības  sabiedriskajā  centrā,   

Arendolē bibliotēkā  un pie  biedrības  vadītā-

jas Janīnas  Ancānes, zvanot   pa tālr.  

20330657. Informācija  par  čeku   lietošanu  

ir  atrodama  grāmatiņā. 

Rimicānos projekta ietvaros dodas 
ekskursijās 

 Projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” 

vadītāja Evita Jaudzema 

Sadarbībā ar Ināras un Borisa Teterovu fondu pro-
jekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” ietvaros 
aktīvākajiem biedrības „Dzintars 2007” dalībnie-
kiem 4. jūlijā tika noorganizēta ekskursija uz skais-
tajām Latgales pilsētām - Rēzekni un Ludzu (attēlā). 
Rēzeknē gida pavadībā apskatījām un iepazinām 
Austrumlatvijas koncertzāles „Gors” modernās un 
mūsdienīgās telpas un to dažādo pielietojumu pasā-
kumu un mākslinieku vajadzībām un vēlmēm. Jau-
kas un starojošas gides pavadībā turpinājām apska-
tīt Rēzeknes pilsētu un klausīties dažādus stāstus, 
kas savij pagātnes liecības ar mūsdienu Rēzekni. 
Interesantas un savdabīgas sajūtas pārņēma ikkatru 
ekskursijas dalībnieku Rēzeknē, kad tika apmeklētas 
dažādu konfesiju baznīcas. 
Ludzā apmeklējām Ludzas amatnieku centru, kur 
ikviens varēja izmēģināt prasmes darboties ar mālu 
keramiķa Ērika Kudļa vadībā un malkot dažādu pļa-
vas zāļu ziedu tēju ar medu un maizi, kā arī aplūkot 
dažādus rokdarbus un iepazīt latviešu tautas kultūr-
vēsturisko mantojumu. 
Arī 1. augustā brīvprātīgi sabiedriskā darba veicē-
jiem biedrība „Dzintars 2007” projekta „Prieks kopā 
darboties Rimicānos” noslēgumā ir sagādājusi biļe-
tes uz Latgales šlāģermūzikas koncertu Preiļos, kur 
ar savām dziesmām cilvēku sirdis priecēs tautā ie-
mīļoti mūziķi. 22. augustā dosimies ekskursijā uz 
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, Leļļu 
galerijas karaļvalsti, vīngliemežu audzētavu „Ošu 
māja” Preiļos un z/s „Kalni” Ārdavā, kur var ielūko-
ties, kā top vīns.  
Biedrības vārdā izsakām lielu pateicību aktīvākajai 
biedrei Veltai Ziemelei par ekskursiju organizēšanu 
un kopības gara uzturēšanu biedrībā „Dzintars 
2007”. 

VĀRKAVAS VIDUSSKOLAS 12. KLASES 
LABĀKIE REZULTĀTI CENTRALIZĒTA-
JOS EKSĀMENOS 2014./2015. M. G. 

  Pēc Vārkavas vidusskolas sniegtajām ziņām  

sagatavoja M.Praņevska 
Vārkavas novadā  centralizētos eksāmenus 
(CE) 7 mācību priekšmetos kārtoja 12 Vārka-
vas vidusskolas absolventi. 
Jau trešo gadu izglītojamo mācību sasniegu-
mi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti pro-
centuāli. Apkopojot aizvadītā mācību gada 
rezultātus, tiek atzīmēti tikai tie Vārkavas vi-
dusskolas absolventi, kuru vērtējumi eksāme-
nos ir 70 % un vairāk.  
Augstus rezultātus 2 mācību priekšmetos ir 
sasniegusi Diāna Bartuseviča – 90 % mate-
mātikā un 70 % latviešu valodā. Matemātikā  
74 % Laurim Gavaram, 73 % Agrim Vilcā-
nam; latviešu valodā 75 % Kristiānai Trafimo-
vai; krievu valodā 70 %  Laimai Spūlei.  
Salīdzinot ar valsti, skolā labāki rezultāti ir 
matemātikā un latviešu valodā. Skolā mate-
mātikā vidējais rādītājs ir 55,7 %, valstī – 
43,6 %, latviešu valodā skolā – 58 %, valstī – 
48,7 %.  
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Folkloras kopas ”Volyudzeite” XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku dienasgrāmata 

 Folkloras kopas ‘’Volyudzeite’’  vārdā skolotāja 

Helēna Ērgle 

Pašā jūnija sākumā, kad citi skolas bērni baudīja vasa-
ras brīvlaiku, folkloras kopas ‘’Volyudzeite’’ dalībnieki 
cītīgi gāja uz mēģinājumiem, lai godam pārstāvētu Vār-
kavas vidusskolu un novadu XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos. Gatavojoties svētkiem, 
vajadzēja apgūt rotaļu programmu ‘’Riti raiti rota-
ļā’’ (12 rotaļas ar dziedamo tekstu), sagatavot 7 – 10 
min. garu koncertprogrammu par tēmu ‘’Mantojums’’ 
un  zināt vairākas kopdziesmas. 
8. jūlija agrā rīta stundā, Vārkavas novada domes 
priekšsēdētājas Anitas Brakovskas, skolas direktores 
Anitas Vilcānes un vecāku pavadīti, sēdāmies autobu-
sā, lai dotos uz Rīgu. 
Ar otru novada autobusu šajā dienā uz Rīgu devās arī 
tie 9 ‘’Volyudzeites’’ bērni, kuri nebija svētku dalībnie-
ki. Kopā ar viņiem braucienā piedalījās arī vairāki sko-
lēnu vecāki, lai izbaudītu svētku gaisotni Brīvdabas 
muzejā, Vērmanes dārzā, Bastejkalnā. Īpaši jauks bija 
brauciens uz Saulkrastu jūrmalu.  
Kamēr šī bērnu grupiņa varēja tikai priecāties, pārē-
jiem 15 „vālodzēniem” bija jāpiedalās divos mēģināju-
mos Brīvdabas muzejā (attēlā „vālodzēni” pirms mēģi-
nājuma) un Mežaparkā. 
Tūlīt pēc mēģinājumiem braucām uz Nīcgales ielu 26, 
uz Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 
viesnīcu, kur visu Dziesmu svētku laiku arī dzīvojām. 
Visās ēdienreizēs varējām baudīt veselīgu ēdienu. 
 9. jūlijā agri no rīta atkal devāmies uz mēģinājumu 
Mežaparkā. Pa dienas vidu bija jāsniedz divi koncerti 
Vērmanes dārzā uz Lielās un Mazās skatuves.  
Vakarā mūsu Latvijas stāstnieku ķēniņam Kristianam 
Plotam vajadzēja uzstāties Laureātu koncertā ‘’Gudru 
ņēmu padomiņu’’ Mūzikas akadēmijā, kur piedalījās 
Latvijas labākie dejotāji, dziedātāji, muzikanti un stāst-
nieki. Pašā vakarā, paralēli Laureātu koncertam, Vēr-
manes dārzā pie Vernisāžas notika arī sadancošana.  
10. jūlijā, tūlīt pēc brokastīm, braucām uz mēģinājumu 
pie Brīvības pieminekļa, jo pēcpusdienā vajadzēja pie-
dalīties rotaļu sarīkojumā ‘’Rotaļu raksti’’. Pēc šī sarī-
kojumu arī uzzinājām, ka esam vieni no svētku laureā-
tiem un saņēmām Līvu Akvaparka dāvanu kartes, kas 
dod iespēju baudīt ūdens priekus Līvu Akvaparkā 4 
stundas bez maksas. Kaut bijām nedaudz noguruši un 

samirkuši, vakarā kopā ar Pelēču folkloristiem devā-
mies uz Rīgas pilsētas sociālās aprūpes centru ‘’Stella 
Maris’’, lai ar nelielu koncertiņu iepriecinātu tā iemīt-
niekus. Paldies jāsaka centra vadītājai Solvitai par jau-
ko uzņemšanu un sagādāto ciemakukuli. Pēc koncerta 
braucām pie jūras, lai izbaudītu brāzmaino vēju un lie-
los viļņus vētras laikā. Lai gan laiks bija auksts, tomēr 
tas mums neliedza iespēju iepazīt Baltijas jūru tuvāk. 
11. jūlijs pagāja mēģinājumos Mežaparkā. Vakarā bija 
arī lielais ģenerālmēģinājums kopā ar skatītājiem...  
Tā kā naktī uz 12. jūliju svētku gājiens tika oficiāli at-
celts, tad mēs izmantojām bezmaksas iespēju apmeklēt 
Dzelzceļa muzeju un Rīgas biržu, kur klātesošos ieprie-
cinājām ar latgaļu tautasdziesmām. Priecājāmies, ka 
pie mums bija ieradušies novada pārstāvji un skolas 
direktore, kuri atveda brīnišķīgus ziedu vainadziņus, jo 
‘’vālodzēniem’’ vajadzēja piedalīties noslēguma koncer-
tā Mežaparkā.  
Izbaudot jauko gaisotni svētku laikā, daudzi bērni iztei-
ca vēlēšanos vēl 5 gadus darboties ‘’Volyudzeitē’’, lai 
piedalītos nākošajos Dziesmu svētkos. Prieks bija lasīt 
katram svētku dalībniekam adresētos vārdus: ‘’Tavs 
veikums apskāva Zemi un tajā mītošos cilvēkus ar ie-
dvesmojošām un dzirkstošām skaņām.. Paldies! ‘’  
Paldies gribas teikt arī visiem ‘’vālodzēniem’’, viņu ve-
cākiem, skolotājiem, skolas direktorei Anitai Vilcānei, 
Vārkavas novada domei, tās priekšsēdētājai Anitai Bra-
kovskai, brīnišķīgajam šoferītim Andrim Jakimovam 
un visiem pārējiem, kas dāvāja mums iespēju piedalī-
ties šajos svētkos!  
Folkloras kopas „Volyudzeite” gaitas Dziesmusvētkos 
ir aplūkojamas novada pašvaldības mājaslapā 
www.varkava.lv/Fotogaleriju sadaļā (red.). 
 

 
Vārkavas novada pašvaldība  

pateicas a/s „Swedbank”  
par atbalstu. 
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Vārkavas novada sporta skolas audzēknei 4. vieta Latvijas jaunat-
nes olimpiādē  

 Pēc VNSS direktora Edgara Vaivoda sniegtajām ziņām sagatavoja M.Praņevska  

 
No 3. – 5. jūlijam Valmierā norisinā-
jās Latvijas jaunatnes olimpiāde, kur 
40 disciplīnās tika noskaidroti me-
daļu laureāti un uzvarētāji 
(apbalvoja pirmo sešu vietu ieguvē-
jus), starp tiem bija  arī Vārkavas 
novada sporta skolas audzēkne Lau-
ra Vaivode - Šulte, kura ieguva 4. 
vietu 3 km soļošanā ar rezultātu 
18:56.02 (attēlā 4. no kreisās). 
Sacensībās drīkstēja piedalīties tikai 

jaunieši, kas ir dzimuši 1999. – 

2000. gadā, kā arī viņiem olimpiā-

dei bija jākvalificējas, t.i., jāizpilda 

noteikti normatīvi.  No Vārkavas 

novada sporta skolas olimpiādē, da-

žādās vieglatlētikas disciplīnās,  piedalījās 7 audzēkņi: Egons Zalāns, Kristaps Pavlovs, Dinārs Ga-

vars, Digmārs Gavars, Evija Vaivode, Normunds Ušackis, Laura Vaivode – Šulte. 

Restaurēts Vārkavas muižas pils oriģi-
nālais interjera priekšmets - krēsls, 
pils 2.stāva gaitenī izveidots vēstures 
stūrītis  

 Maija Praņevska, Vārkavas novada domes sa-

biedrisko attiecību speciāliste  

 
2011. gada nogalē, 2012. gada sākumā arhitekts 
(Dr.arch.) Ilmārs Dirveiks Vārkavas muižas pilī  
veica kultūrvēsturisko izpēti – arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju (lasāma 
w w w.v ar kav a. lv /T ūr is ms  un atp ūt a/
Kultūrvēsturisko pieminekļu saraksts, kā arī Up-
malas bibliotēkā). Viņš norāda, ka  Vārkavas mui-
žas pilī ir saglabājušās daudzas tās pirmsākumu 
(1866.g.) liecības – vairāki oriģinālie logi, šo logu 
ozolkoka aplodas, iekšdurvis. Daži kādreizējā in-
terjera elementi atgūti no Sergeja Aļeiņikova 
(pēdējā muižas īpašnieka dēla) radiniekiem: spo-
gulis ar rāmi, drēbju pakaramais (tas šobrīd tiek 
restaurēts), skapja fragmenti (durvju vērtnes, gla-
bājas pils 3. stāvā), kā arī  aizkars un daži trauki, 
kas ir eksponēti Upmalas bibliotēkas grāmatu 
krājuma telpā, kas atrodas pils 1. stāvā. 
Krēsls (attēlā) ir no muižas 19. gs. interjera mē-
beļu iekārtas, bijis Aļeiņikovu dzimtas īpašumā 
arī Priekuļu mājās, ir Sergeja Aļeiņikova mazmei-
tas Irēnas dāvinājums (analogs krēsls no šī mēbe-
ļu komplekta atrodas arī Arendoles muižā).  
Laika zobs bija darījis savu (krēsls pirms restau-
rācijas tika nofotografēts, šīs fotogrāfijas glabā-

jas novada foto-
grāfiju krāju-
mos), tāpēc tika 
nolemts,  ka 
krēsls, kas ir vie-
na no pils lielā-
kajām relikvijām 
un laikmeta lie-
cinieks, ir jāres-
taurē. Restaurā-
cijas darbus vei-
ca Rīgas Celtnie-
cības koledžas 
pasniedzējs Uģis 
Baļļa kopā ar 
s a v i e m  a u -
dzēkņiem. Krēs-
lam veica vēstu-
risko izpēti, foto-

fiksēja, sastādīja restaurācijas programmu. Krēs-
lam nostiprināja konstrukciju, atjaunoja zudušo 
kokgriezumu fragmentus, attīrīja lakojumu, pie-
tonēja, laboja kokgriezumu rukumu, nostiprināja 
atzveltnes tapsējumu, pārsēja sēdvietas tapsēju-
mu no jauna (šim nolūkam iegādājās kazas ādu, 
vecināja to), demontēja un taisnoja dekoratīvās 
naglas, atlēja no bronzas trūkstošās dekoratīvās 
naglas u.c. 
Vēstures stūrītī (attēlā) ir izvietots arī  spo-
gulis – izgatavots 19. gs. 2. pusē, bijis Aļeiņikovu 
dzimtas īpašumā arī Priekuļu mājās, ir Sergeja 
Aļeiņikova mazmeitas Lidijas dāvinājums. 
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Kalupes evaņņņliski luteriskajņ baznņcņ, kas atrodas 

Rožkalnu pagasta Izdegņs, šobrņd notiek iekštelpu kos-

mņtiskais remonts. 

   Par ,,gusaru laikim”  Vuorkovys nūvodā 

Nuokušgod   paīs 100 godu,  kai Randaukys i Vuorkowys muižuos pyrmuo pasauļa kara laikā beja 
izvītuota vīgluo kavalereja. Angliski jūs sauce par ,,hussars”, latgaliski gusari. Gusaru pulki roduos 
15. godsymtā Ungārejā un 18.godsymtā jau beja daudzuos Eiropys armejuos. Gusaru tārpu sauce 
par Dolomanu un  jys  rūtuots ar tresem. Nosuoja čakčirus,  malnys, pīgulūšys biksis bez karma-
nim,  ar speideigu sudraba kanti. Gusaru zuoboki bie ar  ,,v,,  izgrīzumu un pušķi priškā. Tyka 
saukti par bocikim. Gasaru pulkūs dīņāja daudzi latgalīši. Randaukys muiža atsaroduos Krīvejis 
cesarīnis Marejis Fjodorovnys 5. Aleksandrejis gusaru pulka štabs. Vuorkovys muižā beja vairuoki 
pulka eskadroni i Donys kazaku dalis.  Daļa gusaru i kazaku beja  izvītuoti apleicīnis soluos - zem-
nīku sātuos. 5. pulka gusari i kazaki,  vīns ūtru maiņeja pozicejuos iz frontis linejis. Jūs kaujis īcir-
knis beja pi Leiksnys;  nu Juoņupis ītakys da Avsejevkys poļvarkai. Itys nūtikums  ir īvārojams ar 
tū, ka te jāme daleibu karadarbeibā  krīvu dzejnīks Nikolajs Gumiļovs. Juo bibliografi savuokuši 
pulka virsnīku atminis par itū laika periodu. Atmiņuos mineita poļvarka Randoļ un ir nalels 
muižys aproksts, kur praporsčiks Gumiļovs iz terasis losa sovus dzejuļus. Taipat izcyluo inženera 
D.Oļeinikova –Vuorkovys muižys sovinīka,  ģimenis aļbumā sasaglobujušās  vairuokys fotografe-
jis,  kuruos  radzami  gusaru virsnīki pi Dubnys upis un  Vuorkovys pilī. Iz nuokušu godu plānuots 
starptautisks pasuocīņs Randaukys muižā dzejnīkam Nikolajam Gumiļovam par gūdu i juo dīnasta 
bīdrim. Lītovys, Latvejis, Igaunejis kara viesturis klubi veiks teatrializeitu karadarbeibys rekons-
trukceji gusaru tārpūs,  tiks laseita Gumiļova dzeja. Ituo roksta autors lyudz apsaskatētīs ģimenis 
arhīvus - varbyut kaidam ir sazaglobuojušuos fotografejis nu radinīkim, kuri dīnejuši gusaru pul-
kūs un varbyut ir kaidi atmiņu pīroksti voi legendys par itū laika periodu, voi kaut koč kaidys pīmi-
nis lītys par ,,gusaru laikim,, Vuorkovā i Randaukā,  lyugti zvanēt pa tel. 29229713 Arvidam. 

Ar cīni - A.Turlajs, Randaukys muižys sovinīks 

Attālūs: (pa kreisi ) gusaru forma, gusari pi Dubnys ups. 

Satikšanās svētki Vanagos 29. augustā! 
Straujajā laika ritējumā, vienam notikumam gandrīz nemanot nomainot citu, ir aizsteigušies 5 
gadi kopš iepriekšējā Vanagu pamatskolas absolventu un darbinieku salidojuma. Kā laba tradīci-
ja skolas absolventu tikšanās Vanagos notiek kopš 1990.gada, kad skolai svinējām 70 gadus, un 
pēc absolventu ierosinājuma un ar viņu atbalstu šie sarīkojumi notiek ik pēc pieciem gadiem. 
Šogad, 2015.gadā, skolai Vanagos varam svinēt 95 gadu jubileju. 
Ieklausies, skolas valsis atkal sauc un aicina satikties katram ar savu bērnību un jaunību, ar dar-
ba gadiem, kas aizvadīti Vanagu skolā! Tiksimies 29.augustā: plkst. 18.00 dievkalpojums Vanagu 
baznīcā, plkst. 19.30 absolventu koncerts un plkst. 21.00 balle “Skolas valsis atkal sauc” IAC 
„Vanagi” zālē. Lai izdotos patīkama atkalsatikšanās, līdzi ņemiet labu noskaņojumu un 
“groziņu”. Telefons uzziņām un informācijai 29397746. 

Informācijas un atbalsta centra “Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska 

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums             2015. gada 5. augustā  
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Vārkavas muižas pils 1. 
stāvā ierīko tualeti, pie 
ieejas uzlabo nobrauktu-
vi, IAC „Vanagi” zālē mai-
na grīdu, remontēs Vār-
kavas muižas pils jumtu 

 Maija Praņevska, Vārkavas 

novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

 
Vārkavas novada dome š.g. mai-
jā izsludināja iepirkumu par Vār-
kavas muižas pils jumta, pils 1. 
stāva tualetes remontu un IAC 
„Vanagi” zāles grīdas nomaiņu. 
Šobrīd remontdarbi notiek pilnā 
sparā, jo objekti ekspluatācijai 
jānodod līdz 28. augustam. Dar-
bus veic SIA „Spero – SK”, re-
montu izmaksas ir 11 238,66 eiro 
(bez PVN). Naudas līdzekļi nāk 
no pašvaldības pamatbudžeta.  
Vārkavas muižas pils jumts 
pēdējoreiz ir remontēts 2002. 
gadā. Tam paredzēta mazgāšana 
ar noteiktu vielu sastāvu, jumta 
seguma daļējs remonts ar no-
maiņu, gruntēšana, krāsošana; 
dūmvadu virsmu vecā krāsojuma 
u n  a p d ar e s  m azgā š a n a , 
noņemšana, gruntēšana, ap-
mešana un krāsošana; jumta 
tekņu ierīkošana un veco tekņu 
demontāža, ūdens cauruļvadu 
ierīkošana un  veco demontāža, 
skārda elementu izgatavošana 
un montāža. 
Pils 1. stāvā, iepretim ģimenes 
ārsta praksei, tiek ierīkota tuale-
te, kas būs paredzēta cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, tādēļ 
arī pils ārpusē notiek nobrauktu-
ves uzlabošana, lai ārstniecības 
iestādē var ērti iekļūt cilvēki ra-
tiņkrēslos. Tualetes telpā notiek 
visi nepieciešamie darbi: restau-
rē logu, apšuj sienas ar mit-
rumizturīgo reģipsi, gruntē, 
špaktelē, slīpē un krāso sienas, 

liek flīzes, krāso radiatorus, de-
montē, izlīdzina, gruntē un flīzē 
grīdu, uzstāda sliekšņus, montē 
piekaramos griestus, liek sliek-
šņus, pārbauda un remontē vēd-
kanālu, ventilatoru, montē klo-
zetpodu un izlietni, uzstāda dur-
vis, ārpusē demontē lieveni, at-
bilstoši normatīvajiem aktiem, 
veido nobrauktuvi. Protams, tua-
leti varēs izmantot ne tikai cilvē-
ki ar kustību traucējumiem, bet 
arī ikviens pils apmeklētājs.  
Milzīgu darbu IAC „Vanagi” zā-
les sagatavošanā remontam ie-
guldīja novada algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veicēji – IAC 
“Vanagi” ēka tika celta 1959. ga-
dā, un tolaik grīdas konstrukcijā  
kā siltināšanas un skaņas izolāci-
jas  materiāli  tika izmantoti iz-
dedži un būvgruži – APSD veicē-
ji tos visus  izgrāba un ar spai-
ņiem pa stāvajām trepēm no 2. 
stāva nesa ārā, kur tie tika izlie-
toti ceļu bedru aizbēršanai un 
citviet. Viņi noņēma arī veco grī-
das segumu – dēļus. Grīdas re-
monts bija nepieciešams, jo tū-
daļ pēc Zolitūdes traģēdijas paš-
valdība  uz Vanagiem pieaicināja 
ekspertus, lai noteiktu zāles grī-

das drošumu. Viņi atzina, ka si-
jas ir ielīkušas un tādēļ nepiecie-
šama drīza rīcība. Protams, grī-
das segums bija arī morāli nove-
cojis. Jaunais grīdas segums būs 
parkets. (Skatuvei grīdu nemai-
nīs.) (Ar remontdarbu sīkāku 
aprakstu var iepazīties novada 
mājaslapā www.varkava.lv Ie-
pirkumu sadaļā, kur katram 
izsludinātajam iepirkumam ir 
nolikums un tajā tehniskā speci-
fikācija, kurā ir precīzi uzskaitī-
ti veicamie darbi.)  
Jau minēts, ka 29. augustā IAC 
“Vanagi” notiks skolas 95 gadu 
jubilejas pasākums un absolven-
tu salidojums. Novadā ir ieviesu-
sies tradīcija – neskatoties uz to, 
ka skola ir reorganizēta, absol-
ventu salidojumi tajās tik un tā 
notiek, un tas lielākoties ir patei-
coties tam, ka skolu ēkās jopro-
jām norit dzīvība – tajās ir citas 
iestādes u.tml. Novadā pēdējos 
gados ir reorganizētas 2 pamat-
skolas – Rimicānu pamatskola 
2009. gadā, Vanagu – 2012. ga-
dā. Rimicānu pamatskola 2012. 
gadā rīkoja skolas 100 gadu jubi-
lejas pasākumu un absolventu 
salidojumu.  

Attēlā: pie Vārkavas muižas pils sānu ieejas būvē nobrauktuves, 
lai ģimenes ārsta praksē  var ērti iekļūt cilvēki ratiņkrēslos.  

Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību ap-
vienotās būvvaldes izsniegtās būvatļaujas  
no 2015. gada 1. janvāra 
12.01.2015.Kūtsmēslu krātuves būvniecība, 
,,Liepsaldes mājas”, Rožkalnu pagasts, Vārkavas no-
vads. 
21.01.2015.Dzīvojamās mājas būvniecība (pagarināta), 

,,Laši”, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads. 
12.03.2015. 0,4KV GVL līniju L-2, L-3, L-4 no TP-
5634 ,,Skola”, pārbūve, Vecvārkavā, Upmalas  pagasts, 
 Vārkavas novads. 
10.06.2015. Atpūtas mājas būvniecība (pārreģistrēta), 
,,Māsu krasts”, Vārkavas pagasts., Vārkavas novads. 
10.07.2015. Siltumnīcas būvniecība, ,,Tomiņi”, 
Rožkalnu pag., Vārkavas novads. 

http://www.varkava.lv
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Kalupes evaņņņ-

liski luteriskajņ 

baznņcņ, kas 

atrodas Vņrka-

vas  novada 

Rožkalnu pa-

gasta Izdegņs, 

lielņkņ daņa 

skolņnu bija 

pirmoreiz, tņdņņ  

apmek lņjums 

izvņrtņs ņoti aiz-

raujošs. 

Vārkavas novada svētki sākās 31.jūlijā Vārkavas tau-
tas namā ar svētku ieskandināšanas koncertu „Hawaii 
Vārkavā”, kurā uzstājās Vārkavas novada pašdarbnieku 
kolektīvi. Turpinājumā bija balle kopā ar grupu 
„Marchello”. Pasākuma laikā darbojās „Foto box” – tā 
bija iespēja par velti nofotografēties un uzreiz saņemt 
savas fotogrāfijas. Pasākuma apmeklētājiem bija jāie-
vēro dreskods – puķaini krekli, havajiešu krelles u.c. 
Ieeja gan pasākumā, gan ballē bija bez maksas.  

Sestdien, 1.augustā, Vārkavas vidusskolas stadionā norisinājās Vārkavas novada sporta svētki, bet pēcpus-
dienā Rimicānos notika deju festivāls “Lai katrs mirklis gaismas piepildīts, mīlestībā ieskauts un sasildīts’’, 
kurā uzstājās gan vietējās pašdarbnieku deju kopas, gan viesu kolektīvi no Balviem, Kubuliem, Andrupenes, 
Višķiem, Līvāniem. Ieeja abos pasākumos bija bez maksas.  

Svētki turpināsies 7., 8. un 9. augustā! Būsiet tajos ļoti mīļi gaidīti!  
Svētku programma: 

 7.augustā Vecvārkavas estrādē plkst.20:00 tautas mākslas festivāls „Pyurs i luode”: 
no plkst. 19:30: fotokonkursa „Latgalietis 21.gadsimtā’’ darbu izstāde, amatnieku tirdziņš, māla rotu 
darbnīca; no plkst. 20:30 lielkoncerts - Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas 
svētku uzruna, fotokonkursa „Latgalietis 21.gadsimtā’’ uzvarētāju apbalvošana, „Sudobru” un 
„Raxtu Raxtu” koncerts, balle kopā ar grupu ‘’Ginc un Es’’. Ieeja koncertā bezmaksas, ballē – 3 eiro. 
 

 8.augustā Vecvārkavas estrādē plkst.22:00 diskotēka „Trakākā ballīte Upmalā’’. Ieeja - 3 
eiro. 

 

 9.augustā Vecvārkavā Vārkavas novada svētku noslēguma diena: 
plkst.11:45  Vārkavas Vissvētās Trīsvienības draudzes baznīcā garīgās mūzikas koncerts kopā ar mu-
zikālo un talantīgo Lazdānu ģimeni – Bonifāciju, Annu, Andri, Brigitu un Martu, plkst. 12:30 Svētā 
mise un projekta „Kopā draudzes baznīcai”  noslēguma prezentācija, plkst.13:45 Vecvārkavas estrā-
dē Bērnu pēcpusdiena (ieeja šajos pasākumos - bez maksas) un Labdarības bumbu rallijs.  

Noslēdzies fotokonkurss „Latgalietis 21. gadsimtā”. Aicinu sociālajā tīklā 
draugiem.lv nobalsot par sev tīkamāko fotogrāfiju (-ām), lai varētu noteikt 
„Skatītāju simpātiju” balvu!  

 Maija Praņevska, fotokonkursa „Latgalietis 21. gadsimtā”  

koordinatore Vārkavas novadā 

Nobalsot var draugiem.lv (Maijas Praņevskas profilā, galeriju 
sadaļā, galerija saucas „Nosaki, kurš iegūs „Skatītāju simpātiju” 
balvu!) Balsošana sākās 31. jūlijā un turpināsies līdz š.g. 7. au-
gusta plkst.16.30.  Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas jau ir nobal-
sojuši! 
Konkursam tika iesniegti 8 autoru 69 darbi. (Pagaidām autori 
un darbu apraksti netiek izpausti. To skatītāji uzzinās tikai iz-
stādē. ) Žūrija no tiem izvēlējās labākos darbus, kas ir aplūkoja-
mi draugiem.lv un būs skatāmi arī izstādē Vārkavas novada svētku ietvaros – 7. augustā, Vecvārka-
vas estrādē. Fotogrāfiju autori saņems Vārkavas novada domes Pateicības rakstus un nelielas pie-
miņas veltes. Godalgoto vietu un  „Skatītāju simpātiju” balvas ieguvēji saņems diplomus un naudas 
balvas.  
Īsumā par konkursu: Vārkavas novada pašvaldība atbalstīja Latgales plānošanas reģiona un Latgales 
fotogrāfu biedrības iniciatīvu par fotokonkursa “Latgalietis 21. gadsimtā” rīkošanu sava novada teritorijā. 
(Konkurss noritēja no 2014. gada novembra līdz 2015. gada jūnijam.) Konkursa mērķis bija piesaistīt Lat-
vijas profesionālo un amatieru fotogrāfu spējas un talantu Vārkavas novada cilvēku atraktīvai atspoguļo-
šanai; piesaistīt fotogrāfu sabiedrības uzmanību, dokumentējot Latgales tradicionālās īpatnības dažādās 
dzīves sfērās, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus ar fotoportreta žanra palīdzību; iegūt Vārkavas no-
vada cilvēku attēlu kolekciju, kura spētu atklāt reģiona īpatnību, tādejādi bagātināt novada vēstures arhī-
vu ar aizejošā laika liecinieku attēliem to dabīgajā vidē; atspoguļot Vārkavas novada cilvēku dzīves sav-
dabību un patieso situāciju. No konkursā iegūtajiem materiāliem izveidot izstādi un labākos darbus virzīt 
iekļaušanai kopējā Latgales fotoalbuma izdošanai. Tā izdošanu koordinēs „Latgales fotogrāfu biedrība”. 
Attēlos redzamie cilvēki ir saistīti ar Vārkavas novadu. Tajos ir ietverti: sadzīves paražas, tikumi un 
tradīcijas, kultūra, ražošana, Vārkavas novada cilvēku sadzīve - viņu raksturu īpašības, ticība, novada daba 
un tās problēmas saistībā ar Latgales cilvēka vizuālo attēlu. 

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums             2015. gada 5. augustā  
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Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 

65329632, mob. tālr. 28239646.  

Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.  

Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.  

Materiālus apkopoja un sagatavoja 

sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska 

 (mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts: 

varkavas.novads@inbox.lv vai 

maija.pranevska@varkava.lv).  

Datorsalikums Maija Praņevska. 

Tirāža 740 eksemplāri.  

Iespiests SIA “Latgales druka”.  

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 

atbild rakstu autori.  

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: A. Mačāna, G.Vilcāna, 

Z.Lāces,  M.Ērgles, M.Praņevskas un autoru 

fotogrāfijas. 

Pateicamies pr. Vilhelmam Bēķim, pr. Jurim 
Zarānam, Vārkavas novada domei, deju ko-
lektīvam „Vanagi”, Rožupes pamatskolai, 
Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, 
Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas novada 
bibliotekāriem, Vārkavas vidusskolas biblio-
tekārei. Tāpat arī sirsnīgs un vislielākais pal-
dies Antras Vilcānes ģimenei, Arņa un Janī-
nas Vilcānu ģimenei, Gunāra Skuteļa ģime-
nei, Elizabetes Lāces ģimenei, Jāņa Kļavin-
ska ģimenei, kā arī paldies visiem draugiem, 
kaimiņiem, radiem, dziedātājiem un drau-
giem no Vācijas, Lielbritānijas, kas bija kopā 
ar mums lielajās bēdās, mūsu mīļo Mārti-
ņu pavadot uz mūžības mājām! Paldies vis-
iem labajiem cilvēkiem, kuri joprojām apcie-
mo Mārtiņu kapu kalniņā!  
 

Mārtiņa piederīgie 

Aiz laimes mirdz zieds, 

Aiz laimes pukst sirds, 

Pa pasauli mūžam, 

Lido mīlestība!  

 

Sveicam Agnesi un Sandi kāzu dienā! 

Kā margrietiņu pļava lai zied jūsu dzīve!  

Emīlija, Jana, Rolands 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļas ziņas  

(no 12. jūnija līdz 31. jūlijam)  
 

Ir noslēgtas 2 laulības: 18. jūlijā gredzenus 
mija Agnese Trubiņa un Sandis Gri-

buška, 24. jūlijā – Zane Bārtule un 
Modris Brakovskis! Vārkavas novada 
dome sirsnīgi sveic jaunlaulātos un novēl 

laimīgu kopdzīvi!  
Reģistrēti 3 jaundzimušie: 16. jūnijā pasau-
lē nāca Jēkabs Norkārklis!  8. jūlijā pa-
saulē nāca Reinis Raubišķis! 15. jūlijā 

pasaulē nāca Dairis Nazaruks! Vārkavas 
novada dome sirsnīgi sveic jaundzimušo 
vecākus – Līvu un Gustavu Norkārkļus, 

Lāsmu Lausku un Nauri Raubišķi, Janīnu 
Aleksandroviču un Sergeju Nazaruku– un 

novēl mazajiem augt veseliem un  
laimīgiem! 

Reģistrēts 1 mūžībā aizgājušais: Jāzeps 
Boroviks (01.01.1927 – 15.07.2015). Vār-
kavas novada dome izsaka tuviniekiem vis-

dziļāko līdzjūtību. 


