
Augustā notika 2 domes ārkārtas sēdes (7., 21. 
augustā), domes komiteju apvienotā sēde 
(30.augustā) un domes kārtējā sēde (30.augustā).  

Novada domes ārkārtas sēde 7.augustā  
1. Par Vārkavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.  
gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu. 
2. Par Vārkavas novada domes Rimicānu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes nolikuma apstiprināšanu. 
3. Par Vārkavas novada pašvaldības iestādes „Informācijas 
un atbalsta centrs „Vanagi”” izveidošanu. 
4. Par izmaiņām Vārkavas novada Rimicānu pirmsskolas 
štatu sarakstā. 
5. Par adreses noteikšanu zemes vienībai Upmalas pagasta 
Divklē. 
6. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.43 
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, no-
sakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” ap-
stiprināšanu. 
7. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu Vārkavas novadā. 
8. Par apmaksātu brīvdienu 15.augustā – Vissvētākās Jauna-
vas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā.  
9. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu. 
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Vēlme” pro-
jektam “Radošās darbnīcas praktisko iemaņu apguvei”. 
11. Par materiālā atbalsta piešķiršanu ērģeļu skaņas pastipri-
nošu iekārtu iegādei Vanagu Sv. Annas Romas katoļu drau-
dzes baznīcai.  

Novada domes ārkārtas sēde 21.augustā 
1. Par brīvpusdienu piešķiršanu Vārkavas novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu audzēkņiem. 
2. Par grozījumiem 2010.gada 23.marta Vārkavas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus ma-
teriālo palīdzību Vārkavas novadā”. 

Novada domes kārtējā sēde 30.augustā  
1. Par sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu. 
2. Par Vārkavas novada pašvaldības 2011.gada publiskā pār-

skata apstiprināšanu. 
3. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Kārkliņi”. 
4. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  
“Guntas”. 
5. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
“Annas”. 
6. Par adreses noteikšanu “Vīteņi” Rožkalnu pagastā. 
7. Par adreses noteikšanu divstāvu mājas dzīvokļiem 
Rožkalnu pagasta Rimicānos, Saules ielā 6. 
8. Par zemes vienības iznomāšanu P.O. Upmalas pagas-

tā. 
9. Par atbildīgās personas noteikšanu civilās aizsardzī-

bas jomā. 
10. Par Vārkavas novada Attīstības programmas 2012.-
2018. gadam galīgās redakcijas un Vides pārskata ap-
stiprināšanu saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona 
ieteiktajiem papildinājumiem. 
11. Par izmaiņām štatu sarakstā.  
12. Par nekustamā īpašuma „Piliški dz.2” iegādi. 
13. Par grozījumiem 2009.gada 25.augusta lēmumā 
Nr.7/5.1. 
14. Par Vārkavas novada Kultūras centra vadītājas I. 
Pokšānes atbrīvošanu no amata. 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2012.GADA  
AUGUSTĀ (SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 

V ā r k a v a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s  i n f o r m a t ī v a i s  
i z d e v u m s  n r . 8  ( 7 2 ) 2 0 1 2 . g a d a  3 . o k t o b r i s  

 

 

Sabīnes Stivriškas foto “Agrāk un tagad”. 

 

 

 
Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 

2.novembrim pieteikties vakantajam deju 
kopas “Daina” vadītāja (-as) amatam (uz 
nenoteiktu laiku). Amata aprakstu un citu  

nepieciešamo informāciju lasiet 
www.varkava.lv/jaunumi.  



 
Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības nolikums 

 
Vispārīgie jautājumi 

1.  Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciska-
jā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās tiek nodi-
bināts Vārkavas novada domes Atzinības raksts. 

Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršana 
1. Vārkavas novada domes Atzinības rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā. 
2. Ierosinājumus piešķirt Atzinības rakstu var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu 

vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa. 
3. Ierosinājumā par Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. 
4. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par noteiktu personu izvirzīšanu 

apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Atzinības rakstu un pieņem motivētu lēmumu. 
Vārkavas novada domes Atzinības raksta pasniegšana 

1. Vārkavas novada domes Atzinības rakstu pasniedz Vārkavas novada domes priekšsēdētājs, priekš-
sēdētāja vietnieks vai viņu pilnvarota persona. 

Noslēguma jautājumi 
1.  Vārkavas novada domes administrācija veic apbalvoto personu reģistrāciju. 
2.  Apbalvoto personu saraksts tiek publicēts Vārkavas novada domes mājaslapā www.varkava.lv. 
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VĀRKAVAS NOVADA DOME AICINA LĪDZ Š.G. 15.OKTOBRIM PIETEIKT 
PRETENDENTUS GODA UN ATZINĪBAS RAKSTU SAŅEMŠANAI  

2012.gada 3.oktobrī 

 
 

Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikums 
 

Vispārīgie jautājumi 
1. Par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimniecis-

kajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās tiek 
nodibināts Vārkavas novada domes Goda raksts. 

Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršana 
1. Vārkavas novada domes Goda rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par 

nopelniem ilgākā laika posmā. 
2. Ierosinājumus piešķirt Goda rakstu var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu 

vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji. 
3. Ierosinājumā par Goda raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 

personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. 
4. Goda rakstam izvirzītais pretendents saņem naudas prēmiju Ls 50,00 apmērā.  
5. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par noteiktu personu izvirzīšanu 

apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Goda rakstu un pieņem motivētu lēmumu. 
Vārkavas novada domes Atzinības raksta pasniegšana 

1. Vārkavas novada domes Goda rakstu pasniedz Vārkavas novada domes priekšsēdētājs, priekšsē-
dētāja vietnieks vai viņu pilnvarota persona. 

Noslēguma jautājumi 
1. Vārkavas novada domes administrācija veic apbalvoto personu reģistrāciju. 
2. Apbalvoto personu saraksts tiek publicēts Vārkavas novada domes mājaslapā www.varkava.lv. 

. 

Lēmumu par apbalvošanu pieņems Vārkavas novada domes deputāti oktobra domes sēdē, bet 
Goda un Atzinības rakstus, un naudas prēmijas pasniegs Valsts  

svētku pasākumā novembrī.   

http://www.varkava.lv/
http://www.varkava.lv/
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 Ieguldījums Tavā nākotnē! 

 
 

VĀRKAVĀ PIEŅEMTS EKSPLUATĀCIJĀ  JAUNS STADIONS 
 

Vārkavas novads ir 
kļuvis par vēl vienu lietderī-
gu objektu bagātāks. Ar 
sporta stadionu tagad var 
lepoties ne tikai Vecvārka-
va, bet arī Vārkava. Lai arī 
jaunais stadions ir daudz 
mazāks un vienkāršāks par 
Vārkavas vidusskolas stadi-
onu, vārkavieši, it īpaši bēr-
ni un jaunieši, par jauno 
būvi ļoti priecājas un ar ļoti 
lielu nepacietību gaidīja, 
kad būvdarbi būs galā. Lai 
arī daudzi apgalvo, ka mūs-
dienu jaunatne to vien dara, 
kā sēž pie datora, par vār-
kaviešu jauno paaudzi to 
nevar teikt – aktīvs dzīves-
veids te joprojām ir lielā 
cieņā, īpaši mīļš vārkaviešiem ir futbols. Tā iemaņas viņi gadu gadiem ir slīpējuši improvizētā sporta 
laukumā, kas atrodas blakus estrādei; pamatskolas pagalms ir aprīkots ar volejbola tīklu un basketbola 
groziem, taču jaunajā stadionā vārkavieši varēs vairāk pievērsties sporta karalienei vieglatlētikai, kā arī 
nodoties savam iecienītākajam sporta veidam – futbolam.  

Stadiona būves iecere radās pirms vairākiem gadiem – to izloloja Vārkavas pagasta padomes deputāti, taču 
administratīvi teritoriālās reformas dēļ šī nodoma īstenošana tika atlikta uz nenoteiktu laiku. Šis laiks neizrādījās 
pārāk garš, un pēc trijiem gadiem, lai arī nedaudz citāds, nekā sākotnēji bija iecerēts, stadions beidzot ir atvērts vis-
iem aktīvā dzīvesveida piekritējiem. Kā pavēstīja Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste, stadions 
ir uzbūvēts ar Eiropas Savienības fonda ELFLA atbalstu. Stadions atrodas blakus Vārkavas pamatskolai, par ko 
izglītības iestādei arī liels prieks, jo dažas sporta disciplīnas tagad varēs apgūt daudz kvalitatīvāk. Izvēlētā vieta ir 
klusa un nedaudz nomaļa, un tas ir ieguvums gan sportotājiem, gan ciemata iedzīvotājiem – pirmie varēs netraucēti 
trenēties, otrie nevarēs sūdzēties par nemitīgo kņadu un klaigām. Stadions ir uzbūvēts uz pašvaldībai piederoša 
zemes gabala, kur pirms projekta uzsākšanas bija pļava. Sporta laukums uzbūvēts paralēli skolas žogam. Visapkārt 
laukumam ir 250 m garš skrejceļš, stadiona daļā, kas piekļaujas skolas teritorijai, nākotnē plānotas skatītāju tribīnes, 
tāpēc šajā stadiona malā ierīkots 100 m skrejceļš. Diemžēl skrejceļu segums nav no mīkstā, specializētā materiāla, 
bet gan no asfalta. Taču, izvēloties piemērotus apavus un apģērbu, šis iemesls nevarētu būt šķērslis veiksmīgai 
sportošanai. Stadiona vidū ir futbola laukums ar zāles segumu, no tā pa labi atrodas tāllēkšanas un augstlēkšanas 
sektori, pa kreisi - lodes grūšanas sektors. Šobrīd visi sportot gribētāji var izmantot skrejceļus, tāllēkšanas, augstlēk-
šanas un lodes grūšanas sektorus, taču futbola laukums būs izmantojams tikai nākamgad, kad iesētā zāle būs labi 
iesakņojusies un saaugusi. Stadiona būvnieki - SIA „Aļņi AS” - vārkaviešiem sagādāja arī īpaši patīkamu pārsteigu-
mu – no nostumtās zemes stadiona malā viņi izveidoja uzkalniņu, kam vislabākais pielietojums būs ziemā. Pama-
zām pašvaldība gādās arī nepieciešamo inventāru – futbola vārtus, augstlēkšanas stieņus un matračus, skatītāju tri-
bīnes. Sporta stadiona būvniecības kopējās izmaksas ir 44 070.56 LVL, no kuriem ELFLA finansējums ir 21 
106.17 LVL, pārējie līdzekļi nāk no pašvaldības pamatbudžeta.  

Attēlā: Pieņemšanas komisijas (no kreisās) – Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne, domes priekšsēdētājas 
vietniece Anita Brakovska, Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītājs Artūrs Poplavskis, pašvaldības 
izpilddirektors Elmārs Sparāns, pedagogs un domes deputāts Mindaugas Bitinas, SIA „Aļņi AS” ceļu būves nodaļas vadītājs An-
dris Upenieks, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, SIA „Aļņi AS” direktors Āris Sparāns - pie tāllēkšanas 
sektora.  

                   M. Praņevska 

NOVADA  ATTĪSTĪBA  
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VĀRKAVĀ DURVIS VĒRA JAUNIEŠU CENTRS  
 
Ar monstriņiem pie sienas, im-
provizētu buru un skatuvi, iepre-
tim kurai uzstādīts milzīgs spo-
gulis, divām ģitārām plauktos 
un ļoti lielu apņemšanos radīt, 
24.septembrī durvis vēra Vārka-
vas jauniešu centrs, kas savu 
pajumti ir radis Vārkavas pagas-
ta pārvaldes ēkā, telpā, kur ie-
priekš atradās „Latvijas Pasta” 
Vārkavas nodaļa. Pēc pasta no-
daļas likvidēšanas šī gaišā, pla-
šā, labi izremontētā telpa stāvēja 
tukša. Pašvaldībai bija dažas 
ieceres, kā to izmantot, taču risi-
nājums nāca negaidot un izrādī-
jās vislabākais – telpu atvēlēja 
jauniešu jaunradei. Šādu telpas 
izmantošanas risinājumu piedā-

vāja Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, bet īstenot uzņēmās Vārkavas bibliotēkas bibli-
otekāre Skaidrīte Trafimova, kas ir pedagoģe gan pēc izglītības, gan pēc aicinājuma, kā arī jaunais centrs 
atrodas blakus bibliotēkas telpām, tāpēc bērni un jaunieši te vienmēr būs pieskatīti un nodarbināti. Šurp 
viņi varēs doties pēc stundām un darboties līdz puspieciem, pāris dienu nedēļā arī līdz pussešiem. Šobrīd 
bērnu un jauniešu viskvēlākais sapnis ir iemācīties spēlēt ģitāru – šai iecerei ir pakārtotas visas pārējās, 
kuras, kā apgalvo bērni un sola pieaugušie, noteikti neizsīks.  

Kad jauniešu vēlmes bija izzinātas un telpa atvēlēta, atlika vien atrast finansējumu inventāra iegādei, un tas 
nebija ilgi jāgaida – šī gada pavasarī biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludināja mazo grantu projektu konkursu 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”. (Biedrība nodrošina šī projekta administrēšanu, taču finansējums tiek piešķirts no 
pašvaldību budžetiem.) Vārkavas jaunieši – Kristiāna Trafimova, Amanda Spūle, Žaklīna Kivleniece, Intars Vai-
vods, Ivars Vaivods, Oskars Mednis, Valentīns Amosovs, Anastasija Amosova, Māris Gavars, Deniss Ļitvjakovs, 
Guna Stubure, Inta Gavare, Maija Brūvere - un rosīgā bibliotekāre Skaidrīte Trafimova izveidoja iniciatīvas grupu 
„Bez stereotipiem” un uzrakstīja projekta pieteikumu, kas guva atbalstu. Par piešķirtajiem 300 latiem iniciatīvas 
grupa pielāgoja telpu savām radošajām vēlmēm – tā radās improvizēta skatuve, milzīgais spogulis, bura, kas veic arī 
aizslietņa funkciju, sienu dekori monstriņu veidā, 2 akustiskās ģitāras. Jaunieši ļoti cer, ka viņiem šī instrumenta 
spēle nebūs jāapgūst pašmācības ceļā, bet gan ar speciālista palīdzību - šobrīd norit pārrunas ar mūzikas pedagogu 
un jācer, ka tās būs bijušas veiksmīgas. Iniciatīvas grupa pateicas algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīta-
jiem vārkaviešiem un pašvaldības darbiniekam Andrim Plonim, kuri palīdzēja veikt telpas labiekārtošanas praktis-
kos darbus. 
 Jauniešu centra atklāšanas svētki pagāja pirātiskā gaisotnē. Jaunieši savus viesus pārsteidza un ieintriģēja jau 
ar ielūgumiem, kas pie saviem adresātiem ceļoja pudelē un izskatījās pēc senas, no ūdens un laika zoba cietušas kar-
tes. Viesiem bija noteikts dreskods, proti, viņiem bija jāierodas pirātu tērpos un ar pirātu aksesuāriem. Tad gan vie-
si, gan iniciatīvas grupas „pirāti” lika lietā jaunizveidotās skatuves „mēli” un piedalījās modes skatē (attēlā). Pēc tās 
viņi tika sadalīti grupās un ķērās pie pirātu cepuru izgatavošanas, kad tās bija gatavas, sacerēja pirātu saukļus un 
savu veikumu prezentēja.  

Vārkaviešu kārtējo iniciatīvu uzteikt bija ieradusies Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniece Anita Brakovska, pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns, biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordi-

natore Valija Vaivode, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, Vārkavas pamatskolas direktore Skaid-

rīte Medne un pedagoģe Astrīda Spūle. Viņi jauniešiem un viņu iniciatīvas lielākajām atbalstītājām Skaidrītei Trafi-

movai un Intai Kivleniecei teica vissiltākos pateicības vārdus un dāvāja jaukas un noderīgas dāvanas. Skaļākās un 

priecīgākās ovācijas jauniešos izraisīja Vārkavas novada domes dāvinājums - dāvanu karte 500 km vērtībā, t.n., ka 

iniciatīvas grupa varēs doties diezgan tālā bezmaksas braucienā. Turpinājumā pasākuma dalībnieki devās uz Vārka-

vas tautas namu, kur aizrautīgu, dinamisku pirātu šovu pēc romāna „Mellsila pirāti” motīviem rādīja tā autors Ar-

vīds Dinijs Deģis un viņa skatuves partnere Elīza. 

M.Praņevska 
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UZLABOTA PLUDMALE VECVĀRKAVĀ 
 

Rudens vienmēr atnāk ar bagātību dārzā, tīrumā, pagrabā. Hipotēku bankas 
klientu klubs ,,Mēs paši” pavasarī, sējas laikā, piedāvāja kļūt bagātākiem - 
piedalīties projektu konkursā ikvienam, kurš vēlas piedalīties dzīves un vides 
kvalitātes uzlabošanā, aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot sabiedriskā 
labuma vairošanu. “Ciemata pludmale Vecvārkavā” izmantoja šo iespēju, 
sekmīgi aizstāvēja savu projektu, uzvarēja konkursā un rudenī, zelta lapu 
laikā, kļuva par vienu labiekārtotu atpūtas vietu bagātāki -,,Ciemata pludma-
lē” izvietojās piecas konstrukcijas bērniem vecumā no 2 -7 gadiem Mazulīši 
ne tikai var trenēt savu līdzsvara izjūtu, mācīties skaitīt (attēlā),  būvēt smilšu 
pilis, iedzert pēcpusdienas tēju, bet arī vizināties automašīnā. Paldies meista-
ram Ilmāram, palīgiem, atbalsta grupai un Hipotēku bankai! 

 
Pludmales labiekārtošanas darbu vadītāja Renāte Andiņa 

 

RIMICĀNU PII TELPAS ŠOVASAR IR 
PĀRVĒRTUŠĀS LĪDZ NEPAZĪŠANAI 

 
Šī gada pavasarī Rimicānu PII kolektīvs pieteicās 

„Caparol Baltica” un būvniecības nama „Kurši” rīkotajā 
bērnudārzu atjaunošanas labdarības projektā „Nāk drau-
gi izkrāsot bērnību”. Pieteikumu šim projektam varēja 
rakstīt ikviens, kas vēlējās uzlabot sava bērnudārza stā-
vokli un bija gatavs aktīvi piedalīties remontdarbu veik-
šanā. Darbi bija jāveic vecākiem un bērnudārzu darbinie-
kiem pašu spēkiem, bez algota darbaspēka piesaistīšanas, 
izmantojot “Caparol Baltica” firmas materiālus un BN 
“Kurši” piešķirtos instrumentus. Kad pirmsskolas izglītī-
bas iestādes kolektīvs uzzināja, ka konkursa rīkotāji ir 
saņēmuši 168 pieteikumus, cerības par iekļūšanu to 10 
laimīgo Latvijas bērnudārzu vidū, kuriem būs dota šī 
lieliskā iespēja, acumirklī noplaka. Taču jo lielāks ganda-
rījums un prieks, kad izrādījās, ka konkursa organizētāji 
tomēr bija lēmuši par labu arī Rimicānu PII pārvērtībām. 
Šī iepriecinošā vēsts tika saņemta 15.maijā, tehniskā kon-
sultācija un piedāvājumu sagatavošana noritēja līdz 4. 
jūnijam. Šajā laikā Rimicānos divreiz viesojās radošā ko-
manda ar dizaineri Santu Vanagu priekšgalā, kas izstrādā-
ja ieteikumu skices, kā vajadzētu izskatīties bērnudārza 
telpām. Jūnija sākumā PII saņēma materiālus un varēja 
ķerties pie darba. Ļoti daudz darba projekta īstenošanā 
ieguldīja PII vadītāja Velta Ziemele, skolotājas Evita Jau-
dzema, Anna Butlere, skolotājas palīdze Inta Ziemele, 
tehniskais personāls, algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veicēji, audzēkņu vecāki, it īpaši jāuzteic bijušās bērnu-
dārza audzēknes Elizabetes Maijas Somes tētis Juris 
Soms. Būdams pieredzējis  remontstrādnieks, viņš deva 
gan tik ļoti nepieciešamos padomus, gan arī pats ļoti cītī-
gi un atbildīgi strādāja. Velta Ziemele ļoti sirsnīgi patei-
cas visiem darbu veicējiem, rezultāts ir atsvēris visus pū-
liņus, par to var pārliecināties ikviens bērnudārza apmek-
lētājs. Kosmētisko remontu veica bijušās Rimicānu pa-
matskolas 1.stāva telpās, kur darbojas PII vecākā grupa 
“Sprīdītis”. Ar maigām krāsām un jautriem sienu zīmēju-
miem tika atsvaidzināta  mācību un atpūtas telpa, košās 
krāsās pārkrāsotas vecās mēbeles, pārvērtības piedzīvoja 

arī koridora grīda, sienas un griesti gaitenī, īpašs prieks 
par flīzēm klāto grīdu  gaitenī uz labierīcībām. Būtiskas 
pārmaiņas notika arī PII jaunākās grupa “Zīļuks” telpās 
- te pārkrāsoja un ar zīmējumiem izdaiļoja gaiteni, mā-
cību un rotaļu istabas, pārkrāsoja vecās mēbeles, kā arī 
abās šajās telpās nomainīja vecos, neefektīvos un bīsta-
mos radiatorus ar jauniem, nomainīja gaismas ķerme-
ņus, kā arī mācību istabā ieklāja linoleju  un rotaļu ista-
bā ieklāja mīksto grīdas segumu. Sākumā radiatoru, 
gaismas ķermeņu un grīdas seguma maiņa nebija pare-
dzēta, taču, veicot tik vērienīgus remontdarbus, bija 
skaidrs, ka ir īstā reize izdarīt arī šos sen iecerētos dar-
bus. Velta Ziemele lūdza pašvaldību piešķirt materiālo 
atbalstu, pašvaldība šo lūgumu atbalstīja, un  komunā-
lās saimniecības darbinieki veica visus nepieciešamos 
darbus. Savukārt Rimicānu PII filiālē “Vanadziņi” no-
krāsoti krēsliņi, galdiņi un skapīši, atjaunots priekštel-
pas grīdas krāsojums. Krāsas, kopumā to bija 17 toņi, 
palika pāri, un ar tām ir iecerēts atsvaidzināt vēl pāris 
bērnudārza sienu. Lai kopskats būtu ideāls, visās izre-
montētajās telpās nepieciešami arī jauni aizkari, to iegā-
de ir ieplānota nākamā gada budžetā. 
 27.septembrī Rimicānos ieradās “Caparol Bal-
tica” un būvniecības nama “Kurši” pārstāvji. Viņiem 
vasarā paveikto izrādīja Rimicānu PII vadītāja Velta 
Ziemele un lauksaimniecības konsultante Silvija Zie-
mele. Konkursa rīkotāji bija ļoti apmierināti ar redzēto, 
īpaši uzteica un slavēja ļoti skaistos, pedagogu radītos 
sienu zīmējumus, kā arī uzdāvināja igauņu firmas 
“Suwem” kumodi un lielu, izkrāsojamu kartona māju 
ar “Caparol Baltica” logo. Pēc apskates tika parakstīts 
ziedojuma līgums un pieņemšanas - nodošanas akts. 
Kopumā projektā tika ieguldīti Ls 819 no “Caparol 
Baltica”, Ls 310 no BN “Kurši” un Ls 581  no Vārka-
vas novada pašvaldības budžeta. 
 

Rimicānu PII telpu pārvērtību fotogrāfijas var aplūkot 
novada pašvaldības informatīvajā portāla www.varkava.lv FO-
TOGALERIJĀ. 

                                                  M.Praņevska 
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Rožkalnu pagasta Dubencā pieklīdis jauns, pa-
liels, ļoti draudzīgs, paklausīgs suns (attēlā). Ļoti 
lūdzam atsaukties sunīša saimnieku, lai gan ir 
aizdomas, ka sunītis ir apzināti pamests. Tādā 
gadījumā suņuks būs priecīgs atrast jaunu saim-
nieku un jaunas mājas! Potenciālajiem sunīša 
saimniekiem interesēties pa tālr. 29467066. 

NO IEDZĪVOTĀJU 
FORUMA LĪDZ  

KOPIENU  
FILANTROPIJAI  

 
Biedrība „Preiļu rajona par-
tnerība” īsteno Borisa un 
Ināras Teterevu fonda ap-
s t i p r i n ā t o  p r o j e k t u : 
„Iedzīvotāju forums-pamats 
kopienu fonda veidošanai 
biedrības „Preiļu rajona par-
tnerība” darbības teritorijā”. 

PROJEKTA MĒRĶIS 
Ieviest kopienu filantropiju biedrības „Preiļu rajona partnerī-
ba” darbības teritorijā, rīkojot iedzīvotāju forumu un radot 
pamatu kopienu fonda veidošanai, iedzīvotāju līdzdalības attīs-
tībai. Projekts tiks realizēts laika posmā no 2012. gada 1. 
augusta līdz 30. novembrim. Projekta ietvaros notiks 6 
apkaimes darbnīcas un 1 iedzīvotāju forums. 
APKAIMES DARBNĪCAS NOTIKS: 
16. oktobrī plkst. 10.00 Aglonas novada kultūras centrā, So-
mersetas 34, Aglonas pagasts, Aglonas novads. 
16. oktobrī plkst. 14.00 Rušonas pamatskolā, Liepu iela 5, 
Kastīre, Rušonas pagasts,  Riebiņu novads, kur piedalīsies Ru-
šonas un Riebiņu pagasta iedzīvotāji. 
17. oktobrī plkst. 10.00 Galēnu kultūras namā, Liepu iela 1, 
Galēni, Riebiņu novads, kur piedalīsies Galēnu, Sīļukalna un 
Stabulnieku pagasta iedzīvotāji. 
23. oktobrī plkst. 10.00 Līvānos inženiertehnoloģiju un inovā-
ciju centrā, Domes ielā 3, Līvānos, notiks Līvānu novada I 
apkaimes darbnīca, kur piedalīsies Līvānu pilsētas, Jersikas un 
Turku pagastu iedzīvotāji. 
23. oktobrī plkst. 14.00 Rožupes kultūras namā, Draudzības 
laukums 2, notiks Līvānu novada II apkaimes darbnīca, kur 
piedalīsies Rožupes, Rudzātu un Sutru pagastu iedzīvotāji. 

IEDZĪVOTĀJU I FORUMS notiks 2012. gada 31. 
oktobrī plkst. 10.00, Preiļu pamatskolā, Daugavpils - 
34, Preiļi, kurā piedalīsies Preiļu novada iedzīvotāji 
un pārstāvji no Līvānu, Vārkavas, Riebiņu un Aglo-
nas novadiem. 
Foruma dalībnieki 8 darba grupās (1. sociālā joma, 2. pašvaldī-
bas, uzņēmēju un NVO sadarbība, 3. izglītības iespējas, 4. uz-
ņēmējdarbības attīstība, 5. kultūra, sports un atpūta, 6. tūrisma 
iespējas, 7. iespējas jauniešiem, 8. vide un drošība) diskutēs par 
vietējās kopienas attīstības prioritātēm un noteiks to risināju-
ma iespējas. 
Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi aspekti. Katra indivīda perso-
nīgā situācija ir būtiska un atšķirīga. Vai mums pietiek ko ēst 
un dzert? Vai mums ir māja, kur dzīvot, ģimene, labi draugi? 

24. oktobrī plkst. 10.00 Vārkavas novada domē, Sko-
las iela 5, Vecvārkava, notiks Vārkavas novada ap-
kaimes darbnīca, kur piedalīsies Rožkalnu, Upma-
las un Vārkavas pagastu iedzīvotāji. 

Ja tā, tad labi, bet ne visiem ar to vien pietiek. Arī 
apkārtējā vide ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Vai 
mums ir vieta, kur satikties ar citiem cilvēkiem, vai 
mūsu bērniem ir rotaļu un sporta laukumi, drošas 
peldvietas? Katrs iedzīvotājs spēj ieraudzīt šīs pro-
blēmas arī savā dzīves vietā. Lai uzlabotu situāciju, 
ir vajadzīga rīcība, līdzekļi un vēlme to īstenošanai. 
Ierēdņi var plānot, bet bieži iedzīvotāji spēj to izda-
rīt labāk, jo viņi labāk pārzina vietējās vajadzības un 
situāciju.  
 Biedrības „ Preiļu rajona partnerība” darbī-
bas teritorijā ietilpst Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebi-
ņu un Vārkavas novadi. Kopējais iedzīvotāju skaits 
5 novados 34763 iedzīvotāji. 
 Vietējā sabiedrība Aglonas, Līvānu, Preiļu, 
Riebiņu un Vārkavas novados, īstenojusi dažādas 
sabiedriskās aktivitātes, ir iemācījusies uzņemties 
atbildību par savu rīcību, sadarboties, ir pieaugusi 
sociālā saliedētība un ietekme. Turklāt īstenotie pro-
jekti ir ilgtermiņa, jo nav vēlmes bojāt kaut ko paša 
gatavotu un veidotu. 
 Biedrība savas darbības rezultātā ir panāku-
si veiksmīgu sadarbību starp pašvaldībām, uzņēmē-
jiem un vietējo sabiedrību. Ir radīta uzticamība 
biedrības esošajai darbībai. Uzņēmēji, pašvaldība un 
nevalstiskais sektors aktīvi iesaistās  biedrības pado-
mes darbā, ir realizējuši 150 projektus vietējās kop-
ienas attīstībai, nodrošinot tiem savu līdzfinansēju-
mu. Pašvaldība, uzņēmēji un sabiedrība Aglonas, 
Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados ir 
izpratuši filantropijas nozīmi un nākotnē turpinās 
atbalstīt biedrības Preiļu rajona partnerība iniciatī-
vas un aktivitātes ar finanšu līdzekļiem un aktīvu 
līdzdarbošanos teritorijas un cilvēkresursu pilnvērtī-
gai attīstībai.  

 

 
 

SUŅUKS  
MEKLĒ  

SAIMNIEKU 
VAI  

JAUNAS  
MĀJAS  



Rimicānu mūžizglītības 
iespēju centrs aicina: 

 

 apmeklēt sporta telpu 
(trenažieri; iespēja uzspē-
lēt novusu un galda teni-
su) pirmdienās   no plkst. 
10.00 – 14.00 un no plkst. 
17.00 – 20.00 (iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 
28449248 (Silvija),                                                               
26562845 (Velta)); trešdie-
nās no plkst. 10.00 – 
14.00; katru otro sestdienu  
no plkst.10.00 – 12.00; 

 piedalīties tehniskās 
jaunrades nodarbībās 
Preiļu novada BJC peda-
goga Guntara Ormaņa 
vadībā no plkst.10.00 – 
12.00 (katru otro sestdie-
nu). Nākošā nodarbība 
6.oktobrī. 

 Ir iespēja pieteikties uz 
klasisko masāžu piekt-
dienās no plkst.8.00 – 
15.00 un uz  relaksējošās 
vingrošanas nodarbī-
bām no plkst.15.30 – 
17.30 (vadītāja Viktorija 
Mihailova); 

 apmeklēt floristikas no-
darbības (vadītāja Jeļena 
Puzaka); 

 katru otro sestdienu no 
plkst.10.00 – 14.00 ap-
meklēt „Pavārmākslas no-
slēpumu” nodarbības 
(vadītāja Ināra Augšpūle). 

 
Biedrības „Dzintars 2007” 

valde 
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 PATEICĪBA 
 
 Kaut gan no svētku pasākuma „Rimicānu skolai – 100” pagājis mē-
nesis, vēl joprojām esmu ar svētku sajūtu sirdī. Tikai nu vēl ir pievienojies 
gandarījums par pasākumu, kas izdevies jauks un sirsnīgs. Paldies Rimicānu 
PII kolektīvam, visiem biedrības „Dzintars 2007” biedriem, kuri palīdzēja un 
atbalstīja svētku organizēšanā. Sirsnīgs paldies svētku pasākuma vadītājiem – 
2007.gada absolventei Santai Lazdānei un 1987.gada absolventam Agrim So-
mam, kā arī 1997.gada absolventei Mairitai Stulpiņai. 
 Pateicība bijušā Rimicānu skolas direktora Jāzepa Drancāna meitai 
Valērijai Sinkēvičai par dāvātajiem materiāliem Rimicānu apkaimes novadpēt-
niecības ekspozīcijai, bijušajai skolotājai Zinaidai Krēsliņai par atbalstu Rimi-
cānu skolas vēstures materiālu uzskatāmā noformēšanā, 1974.gada absolven-
tam Ilgvaram Upītim par bukleta „Rimicānu skolai – 100” izveidi.  
 Īpašs paldies 1989.gada absolventam Jānim Jēkabsonam par brīnišķī-
go svētku uguņošanu. 
 Paldies senioru deju kopas „Dzīves virpulī” un deju kopas „Daina” 
dejotājām, kas priecēja svētku dalībniekus ar raito dejas soli. Paldies vokāla-
jam ansamblim „Savādi gan” par skanīgajām dziesmām. 
 Atmiņā ilgi paliks dziesmas Maijas Praņevskas un Intas Ziemeles 
izpildījumā. Paldies! 
 Izsaku pateicību Vārkavas novada domei par finansiālo atbalstu, 
Rožkalnu pagasta pārvaldei par nodrošināšanu ar darbaspēku, jo Rimicānu 
PII teritorijas sakopšanā un remontdarbu veikšanā tika iesaistīti ESF projekta 
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” sabiedriskā darba veicēji: 
Līga Liepiņa, Veneranda Mičule, Aija Zakareviča, Nellija Elksne, Jānis Lapat-
juks, Valērijs Rokjāns, Jānis Baiks. Par centību un lielu atbildības sajūtu re-
montdarbos projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību” liels paldies bijušās bēr-
nudārza audzēknes Elizabetes Maijas Somes tētim Jurim Somam, Vārkavas 
novada domes komunālās saimniecības vadītājam Francim Pizičam un viņa 
komandai, Rimicānu PII skolotājām un tehniskajam personālam, kā arī pal-
dies bijušajam absolventam Pēterim Mičulim par labprātīgu piedalīšanos teri-
torijas sakopšanas darbos. 
 

Rimicānu PII, biedrības „Dzintars 2007” valdes vārdā Velta Ziemele 

1., 2. novembrī no 

plkst.11.00 - 17.00 Vec-
vārkavā, stāvlaukumā pie 
pils, darbosies SIA 
“Veselības centrs 4” mo-
bilais mamogrāfs.  
 

Pieteikšanās pa tālr. 
67142840 vai     

27866655. 



Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2.augusta līdz 
1.oktobrim reģistrēti 3 mūžībā aizgājušie: 

Emīlija Upeniece (19.07.1921 - 24.08.2012); Anna 
Sola (23.04.1948 - 30.08.2012); Matīss Volonts 

(03.11.1987 - 31.08.2012). 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2.augusta līdz 
1.oktobrim reģistrēti 3 jaundzimušie.  

10.augustā pasaulē nāca Karina Kirillova! 
Vissirsnīgākie sveicieni bērniņa vecākiem - Olgai 

Lavrenovai un Mihailam Kirillovam. 
14.augustā pasaulē nāca Raivis Jaunromāns! 
Vissirsnīgākie sveicieni bērniņa vecākiem - Olitai 

Loginai un Aivaram Jaunromānam. 
19.augustā pasaulē nāca Dārta Lazdāne! 

Vissirsnīgākie sveicieni bērniņa vecākiem - Ingai 
Dambītei - Lazdānei un Naurim Lazdānam. 

  
Pateicamies Evitai Kusiņai par atbalstu un palīdzību 
mūsu brālīša izvadīšanā uz mūža mājām. Liels paldies 
par atbalstu arī Skolas 6 mājas iedzīvotājiem Vecvārka-
vā un biedrībai „Dzintars 2007”. Tāpat sirsnīgs paldies 
radiem un draugiem.  

Matīsiņa brālis un māsas. 

6.oktobrī plkst.14.00 Vārkavas tautas namā 
ukraiņu cirka šovs “Transformeris”.  

Ieeja Ls 2. Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar 
pieaugušo, ieeja bez maksas. 
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Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. 

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 M.Praņevska. 

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums. 

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā un iesniegt 

aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem. 

4.oktobrī plkst.12.00 Vecvārkavā, Vārkavas vidusskolas 
stadionā, notiks "Jauno talantu šķēpa mešanā" atlases sa-
censības, kuras rīko "Latvijas šķēpmetēju klubs" sadarbībā 
ar Kuldīgas, Talsu, Jelgavas, Neretas, Vecvārkavas, Smilte-
nes, Tilžas sporta skolām un organizācijām. Sacensību 
nolikumu lasiet www.varkava.lv jaunumu sadaļā! 

Sirsnīgi pateicamies Paulim Onckulim par elek-
trisko ērģeļu uzdāvināšanu Vanagu baznīcai! 

 
Vanagu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas draudze  


