
 

AICINĀM  UZ  SABIEDRISKAJĀM APSPRIEŠANĀM PAR LAUKU CEĻU ATTĪSTĪBU 

 Saskaņā ar Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciema-

tu atjaunošana lauku apvidos” aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz sabiedriskajām apsprieša-

nām, lai izteiktu savus priekšlikumus par Vārkavas novada pašvaldības ieceri par  plānoto ceļu seguma 

rekonstrukciju. Vārkavas novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajās apspriešanās par lau-

ku pašvaldību ceļu izbūvi un/vai pārbūvi, kas saistīta ar uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu lauku 

teritorijā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-

dos” ietvaros. Vārkavas novadam ir piešķirti 780 000 EUR. Apspriedes laikā tiks pārrunāti atlases kritēri-

ji, pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības ceļi rekonstrukcijai un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts. Sabied-

riskās apspriešanas notiks: 

 2015. gada 8. septembrī plkst. 10.00 Vārkavas tautas namā, 

 2015. gada 8.  septembrī plkst. 14.00 Pilišku saieta vietā, 

 2015. gada 9. septembrī plkst. 10.00 Rožkalnu kultūras namā, 

 2015. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Arendoles krīzes centra zālē, 

 2015. gada 10. septembrī  plkst. 10.00 IAC “Vanagi”, 

 2015. gada 10. septembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, kultūras centra zālē. 

   Nr. 6 (97) 02.09.2015. 

„Kāpj no plaukta grāmata, 
apstājas un domā. 
Labāk abi domāsim – 
lūdzu manā somā. 
     Burza svārkus burtnīca, 
     kautrējas un stomās, 
     pildspalvai pie rociņas 
     ātri pazūd somā. 
Vai tu dzīvo Kuldīgā, 
Pekinā vai Romā, 
pirmā skolas diena nāk – 
nāk un sēžas somā.” 
   (I. Zandere) 

Bezrūpīgie vasaras brīvlaika atpūtas, piedzī-
vojumu un jautrības mirkļi ir galā, un pavisam 
nemanāmi pienācis rudens ziediem rotātais 
septembris.  

1.septembris ir jauns sākums, allaž patīka-
ma satraukuma pilns. Pacilātība un jaunas ap-
ņemšanās ir gan tiem, kas pirmo reizi ver skolas 
durvis un uzsāk mācības 1. klasē, gan tiem, kas 
pēc vasaras brīvlaika atkal satiek savus skolas 
biedrus un pedagogus, gan arī tiem, kuri turp-
māk studēs augstskolā. Jauns darba cēliens ir 
ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī pe-
dagogiem un mācībspēkiem.  

 

Vēlam novada skolēniem un studen-
tiem saglabāt 1. septembra un mācību gada 
sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prie-
ku visa mācību gada garumā! Vecākiem un 
izglītības iestāžu darbiniekiem lai ir izturī-
ba, pacietība un sapratne, sniedzot atbalstu bēr-
niem ikdienas skolas gaitās. Vairosim radošu-
mu! Un lai prāts kā uguns tiek iedegts, nevis kā 
kuģis piepildīts! 

Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks 
pavada mūsu pirmklasniekus: Martu Bra-
kovsku, Nelliju Cepli, Daņilu Kirillovu, 
Luīzi Praņevsku, Markusu Somu, Mārti-
ņu Upenieku! 

Vārkavas novada dome  
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DOMES  LĒMUMI  2015. GADA AUGUSTĀ 
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

  

Domes kārtējā sēdē 2015. gada 26. augustā: 
izskatīja iepirkumu komisijas ziņojumu; lēma: par 
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 95 „Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam”; par precizējumiem Vārkavas nova-
da pašvaldības maksas pakalpojumos; par ceļu 
atlases kritēriju apstiprināšanu atklāta projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos”; par zemes gabala atdalīšanu un no-
saukuma piešķiršanu; par zemes iznomāšanu; 
par piedalīšanos nekustamā īpašuma „Piliški dz. 
2”, Piliški, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads ar 
kadastra apzīmējumu 7694 900 0004, izsolē; par 
adresācijas objekta adreses noteikšanu; par paš-
valdības kustamās mantas atsavināšanu. 

Augustā notika Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktū-
ras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (18. augustā) un 

domes kārtējā sēde (26. augustā). 

vada pašvaldībā”. Grozījums attiecās uz I. noda-
ļas 8. punktu „Maksas pakalpojumi Vārkavas no-
vada domē un pārvaldēs” par nedzīvojamo telpu 
nomas maksu par 1 m², kur iepriekš pakalpoju-
ma veidā nebija minēta laika mērvienība, par ku-
ru tiek iekasēta samaksa 0,09 EUR (ar PVN). 
Precizēja, ka minētā laika mērvienība ir mēnesis.    

 Apstiprina iepirkumu komisijas pie-
ņemto lēmumu, kā arī piešķir papil-
du līdzekļus 

Domes deputāti apstiprināja iepirkumu komisijā 
pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu 
iepirkumā. Nolemts slēgt līgumu: 
ar SIA „Structum” par bruģa celiņu izbūvi Vārka-

vas vidusskolas teritorijā ar piedāvāto līgumcenu 

16 668,43 EUR (ar PVN). Tā kā šai iecerei bija  

ieplānoti 12 000 EUR, tad domes sēdē nolēma 

nepieciešamo atlikušo summu – 4670 EUR – pie-

šķirt no  2015.gada budžeta sadaļas - līdzfinansē-

jums projektiem. 

 Apstiprina grozījumus saistošajos 
noteikumos Nr. 95 „Par Vārkavas 
novada pašvaldības budžetu 2015. 
gadam” 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 102 „Par 
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 95 „Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 
2015.gadam” (lasāmi www.varkava.lv). Minētos 
saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai zināšanai. Saistošie noteikumi par budžetu 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

 Apstiprina Lauku atbalsta program-
mas 2014.-2020.gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ceļu  atla-
ses kritērijus 

Atbilstoši Ministru kabineta notikumu projektam, 
kuri tiks izdoti augusta beigās, septembrī par Ei-
ropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā pasākumam 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” piešķiršanas kārtībai, kuri tiks izdoti 
saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības 
likuma 5. panta ceturto daļu. Vārkavas novada 
dome, atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu 
projekta 2. un 12 punktam, sagatavoja nozīmīgā-
ko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu un 
ielu atlases kritērijus. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu un Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadiem plāno-
tā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” provizoriskos finansē-
juma piešķiršanas kritērijus Vārkavas novada 
pašvaldības grants ceļu un ielu rekonstrukcijai, 
dome nolēma: apstiprināt Lauku atbalsta pro-
grammas 2014.-2020.gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros sekojošus ceļu  atlases kritē-
rijus: 

 pašvaldības ceļu reģistrā iekļauts ceļš vai ceļa 
posms; 

 pašvaldības prioritāro ceļu sarakstā iekļauts 
ceļš vai ceļa posms; 

 ceļš ar grants segumu vai bezsegumu kritiskā 
stāvoklī; 

 ceļš vai ceļa posms pēc nozīmīguma – apzinot 
cik daudz uzņēmēju  izmanto šo ceļu vai ceļa 
posmu; 

 ceļš, kas ved no lauku ražotāja vai uzņēmēja un 
savienojas ar vietējās nozīmes valsts autoceļu; 

 ceļš vai ceļa posms nozīmīgs skolēnu maršru-
tam. 

 Precizē lēmumu par Vārkavas nova-
da pašvaldības maksas pakalpoju-
miem 

Veica grozījumu Vārkavas novada domes 2012. 
gada 23. oktobra lēmumā „Par grozījumiem no-
teikumos „Maksas pakalpojumi Vārkavas no - 
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Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 

norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pār-

dots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs 

nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vec-

vārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 

kadastra Nr.76900050446, kas sastāv no 

zemes gabala 10452 m² platībā un nepabeigtas kultūras nama ēkas, (kadastra apzīmējums 

76900050446001), ar kopējo platību 2074,90 m² ar nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 

5341,22 EUR. Izsole notiks š.g. 6. oktobrī plkst.10.00 novada domē, Kultūras centra zālē - 

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335. Pieteikšanās izsolei 

līdz š.g. 29. septembrim. Tālrunis uzziņām – 29446486. Izsoles noteikumi ir publicēti pašvaldī-

bas interneta vietnē www.varkava.lv Jaunumu sadaļā. 

Apstiprināts ĀCM apkarošanas un  
uzraudzības plāns  
2015. gada 28.jūlijā ir parakstīts un Pārtikas un 
veterinārā dienesta mājas lapā publicēts Valsts 
galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīko-
jums Nr. 115 (28.07.2015.) „Par Āfrikas cūku mē-
ra apkarošanas un uzraudzības plāna apstiprinā-
šanu” http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/
v e t e r i n r _ u z r a u d z b a /
d z i v n i e k u _ i n f e k c i j a s _ s l i m i b u _ u /
a c m _ a k t u a l i t a t e s /
afrikas_cuku_meris__aktuala_in.  
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanas un uzrau-
dzības plāns nosaka pasākumus, kas veicami sli-
mības ierobežošanai mājas un meža cūku popu-
lācijā, gan arī ĀCM draudus visā Latvijas Repub-
likas teritorijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 
26.05.2014. noteikumu Nr.269 „Noteikumi par 
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteik-

šanu un me-
dību koordi-
nācijas komi-
s i j ā m ” 
16.4.punktu 
e p i z o o t i j u 
draudi pielī-
dzināmi ār-
kārtas postī-
jumiem un to 
gadījumā me-
dību koordinācijas komisijai ir tiesības lemt par 
pasākumiem epizootiju (dzīvnieku infekcijas sli-
mība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida sa-
slimšana un strauja izplatība un kura rada lielus 
sociālekonomiskos zaudējumus, ierobežo starp-
tautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnie-
ku izcelsmes produkciju) vai to izplatības draudu 
ierobežošanā. 

 Piedalīsies izsolē 
Atsaucoties uz VAS „Latvijas Pasts” paziņojumu 
un sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” par nekustamā īpašuma „Piliški dz.2”, 
Piliški, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, ka-
dastra Nr. 7694 900 0004 (pašreizējā Pilišku 
saieta vieta), pārdošanu izsolē, ņemot vērā, ka 
minētais nekustamais īpašums nepieciešams sa-
biedriskajām vajadzībām, domē nolēma: 
piedalīties minētā nekustamā īpašuma izsolē, ko 
03.09.2015. rīkos VAS „Latvijas Pasts”. Noteica, 
ka nekustamais īpašums nepieciešams sabiedris-
kajām vajadzībām: pašvaldības autonomās funk-
cijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicio-
nālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību. Slepeno cenu, līdz kurai izso-
lē var solīt nekustamo īpašumu, uzticēja noteikt 
Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai 
Brakovskai. Vārkavas novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa no līdzekļiem neparedzē-

tiem gadījumiem līdz 31.08.2015. pārskaitīja re-
ģistrācijas maksu 50 EUR apmērā un nodrošinā-
jumu 10% no īpašuma nosacītās cenas (2100,00 
EUR) – 210 EUR. Dome pilnvaroja pašvaldības 
izpilddirektoru E.Sparānu iesniegt nepieciešamo 
dokumentāciju dalībai izsolē. 

 Atsavina pašvaldības kustamo mantu 
 
Tā kā pašvaldības kustamās mantas - transpor-
tlīdzekļa IVECO 4512 – pirmā izsole bija nesek-
mīga (nebija pieteicies neviens pretendents), 
dome, atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem, 
nolēma:  Vārkavas novada pašvaldībai pie-
derošo kustamo mantu – transportlī-
dzekli IVECO 4512, valsts reģistrācijas 
numurs FG 1102, atsavināt par brīvu cenu 
– 2010,00 EUR (ar PVN).  

IZSOLE 

http://varkava.lv/upload/Izsoles_nolikums.doc
http://www.varkava.lv
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SKOLU JAUNUMI  

Apkopota informācija par iepriekšējā mācību gada Vārkavas novada izglītības 
iestāžu  absolventu tālāko izglītību.  
Kā pavēstīja Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne, 2014./2015. mācību gada 
absolventi mācības turpinās šādās izglītības iestādēs: Maija Brūvere - Vārkavas vidusskolā, 
Irina Danilova - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Jānis Jukšs - Preiļu 
Valsts ģimnāzijā, Loreta Kivleniece - Preiļu Valsts ģimnāzijā, Anastasija Amosova  - 
Vārkavas vidusskolā, Ieva Boļšakova - Riebiņu vidusskolā, Ieva Butlere - Rīgas kultūras 
vidusskolā. 

Par Vārkavas vidus-
skolas absolventu 
tālākajām gaitām un 
10. klasi informāciju 
sniedza Vārkavas 
vidusskolas direkto-
res vietniece izglītī-
bas jomā Sandra 
Lazdāne. Viņa pa-
vēstīja, ka 10. klasē 
vispārējo vidējo iz-
glītību apgūs 11 sko-
lēni: Kristaps Kū-
kusiliņš, Jānis 
Lauskis, Zigmārs 
Lozda, Diāna 
Skarbauska, Nor-
munds Ušackis, 
Evija Vaivode, 
Raivis Vilcāns, 
Toms Vilcāns, Egons Zalāns, Anastasija 
Amosova, Maija Brūvere.  
9. klases absolventes: Žaklīna Kivleniece 
turpinās mācības Preiļu Valsts ģimnāzijā, 
Laura Vaivode Šulte – Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikumā. 
12.klases skolēni ir izvēlējušies savas mācību 
iestādes: Latvijas Universitātē studēs Diāna 
Bartuseviča – fizikas un matemātikas fakul-
tātē, Laima Spūle – datorikas fakultātē; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitātē: Mairis 
Ormanis – lauksaimnieku fakultātē, Elīna 
Vilcāne – veterinārmedicīnas fakultātē; Rī-
gas Tehniskajā universitātē: Lauris Gavars 
– enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē; 
Rēzeknes Augstskolā: Lāsma Bramane – 
ekonomikas un pārvaldības fakultātē; Zane 
Lāce un Kristiāna Trafimova mācības tur-
pinās Rīgas 1. medicīnas koledžā; Aiga Spiri-
donova – Daugavpils medicīnas koledžā; 
Oskars Mednis – Policijas koledžā; Austris 
Vanags – Ugunsdrošības un civilās aizsardzī-
bas koledžā; Agris Vilcāns – Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā. 

Viena no Vārkavas novada portretu foto-
konkursa „Latgalietis 21. gadsimtā” izstā-
des fotogrāfijām „Dodamies iekarot pasau-
li”, kurā redzama vanadziete Zane Lāce 
otrā rītā pēc sava Vārkavas vidusskolas 
12. klases izlaiduma kopā ar brālēnu Mār-
tiņu Klindžānu. Fotogrāfijas autore ir Ie-
va Skutele (arī no Vanagiem). Fotogrāfija 
balsojumā par skatītāju simpātijas balvu 
nemainīgi turējās līderos, taču pēdējā dienā 
savu pozīciju zaudēja.  
Minētā fotokonkursa labākie jeb izstādes 
darbi nodoti Vārkavas novadpētniecības 
muzejam - kultūrvēstures un tūrisma cen-
tram, kur tie uz vietas vai  kādā ceļojošajā 
izstādē atkal priecēs apmeklētājus.  
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Vārkavas mazpulcēni pieda-
lījās nometnē 
 Vārkavas mazpulka „Avotiņi” vadītāja Dag-
māra Skutele 

 
Vārkavas mazpulka „Avotiņi” biedri piedalījās 
mazpulcēnu lieliskākajā vasaras piedzīvojumā- 
nometnē „Visu daru es ar prieku”. Biedrības 
„Latvijas mazpulki” organizētā vasaras nometne 
notika no 20. līdz 24. jūlijam Malnavas koledžā, 
to līdzfinansēja Latvijas vides aizsardzības fonds. 

Nometnes leģenda bija balstīta uz Jāna Streiča 

mākslas filmas „Cilvēka bērns” galvenā varoņa 

Boņuka tēlu un iejušanos mūsdienu tehnoloģiju 

laikmetā un filmas atainotā 20. gs. trīsdesmito 

gadu salīdzinājumu ar šodienu vides ilgtspē-

jas  raksturojumā. Praktisku, interaktīvu un aiz-

raujošu vides nodarbību veidā nometnes laikā 

tika sekmētas bērnu un jauniešu zināšanas, at-

tieksme pret dzīvo dabu, Latvijas resursiem, mā-

cību un pētnieciskajās vizītēs viņi uzzināja par 

zaļo ekonomiku, energoefektivitāti, kā arī tika 

veicināta viņu izpratne par videi draudzīgu un 

ilgtspējīgu dzīvesveidu, rosināta interese par da-

bas procesiem kopumā. Ar nometnes aktivitāšu 

palīdzību bērni un jaunieši tika aicināti rīkoties 

videi draudzīgāk, savā ikdienā iekļaujot gan 

jauniegūtās zināšanas par vidi, gan arī vēl pie-

vērsties jaunu zināšanu apguvei un reālu darbī-

bu veikšanai. Tā par nometni raksta http://

mazpulki.lv/lv/page/jaunumi. 

Kopā ar vairāk nekā 200 mazpulcēniem un maz-

pulku vadītājiem no visas Latvijas nometnes dzīvi 

piecas dienas izbaudīja arī Vārkavas „Avotiņu” 

dalībnieki: Deniss Kirilovs, Rita Plone, Marina 

Čeketa un vadītāja Dagmāra Skutele. Nometnes 

devīzi „Visu daru es ar prieku” varēja just it visā- 

pozitīvo gaisotni nesabojāja un telšu sliešanu ne-

iztraucēja pat ilgstošais lietus ierašanās dienā. 

Nometnes atklāšanas pasākumā pēc Latvijas maz-

pulku, Kārsavas novada domes un Malnavas kole-

džas vadītāju uzrunām mazpulcēni prezentēja sa-

vus mājasdarbus - stāstīja par kādu aizsargājamu 

dabas objektu vai teritoriju savā novadā. Vārka-

vieši Latvijas mazpulcēnus iepazīstināja ar dabas 

liegumu „Ašenieku purvs”. Vēlāk visi nometnes 

dalībnieki tika sadalīti grupās, kurām nosaukumi 

bija vietējā apkārtnē izplatīti uzvārdi. Šajās gru-

pās mazpulcēni darbojās visu nometnes laiku. 

Otrās nometnes dienas tēma bija „Meklējam Lat-

gales dārgumus”, kad visi devās kādā no 3 ekskur-

siju maršrutiem. Tika apmeklēts dabas izziņas 

centrs „Rāzna”, Franča Trasuna muzejs un citi 

Latgales dabas, kultūras un uzņēmējdarbības ob-

jekti. 

Trešajā dienā mazpulcēni veica dažādus vides ek-

sperimentus, darināja praktiskas lietas no dabas 

materiāliem, sportoja un iepazina Malnavas kole-

džu. Mazpulku vadītāji iepazinās arī ar veiksmī-

gas uzņēmējdarbības piemēriem - apmeklēja uz-

ņēmumu „Mežvidu tomāti” un maizes cepēju Ai-

nu Borsukovu. Diena noslēdzās ar Talantu šovu, 

kurā mazpulcēni rādīja savus talantus. Deniss Ki-

rilovs ar jauniegūto draugu Kristapu no Rēzeknes 

mazpulka bija sagatavojuši breika priekšnesumu. 

Tas tika uzņemts ar skaļiem aplausiem. 

Ceturtajā dienā gan mazpulcēni, gan vadītāji va-

rēja pārbaudīt savu izturību 12 km garā pārgājie-

nā, kura laikā tika veikti izzinoši uzdevumi, šķēr-

sota Rītupe, apmeklēts dolomīta karjers 

„Rītupes”, baudīta uz ugunskura vārīta zupa un 

gūtas zināšanas daudzās vides darbnīcās. Tās va-

dīja Latvijā pazīstami meža speciālisti, putnu un 

zvēru pētnieki. Vakarā visi varēja izdejoties 

karnevālā „Lietu otrā dzīve”. 

Nometnes noslēguma dienas tēma bija „Par zaļā-

ku rītdienu”, jo tika apkopotas jauniegūtās zinā-

šanas, prasmes un izvērtēta to pielietošana turp-

mākajā dzīvē. Tika teikti atvadu vārdi jauniegūta-

jiem draugiem un ar nelielām skumjām visi šķī-

rās, lai atkal tiktos nākamajā vasarā. 

Lai piedalītos ikgadējā mazpulku vasaras nomet-

nē, jābūt Latvijas mazpulku biedram un jāstrādā 

pie mazpulcēna projekta. Nāc uz Vārkavas maz-

pulku „Avotiņi” un varēsi baudīt neaizmirstamu 

piedzīvojumu nometnē un piedalīties citās intere-

santās aktivitātēs! 

 

Attēlā: Vārkavas mazpulcēni - nometnes dalīb-
nieki - Deniss Kirilovs, Rita Plone, Marina 
Čeketa. Dagmāras Skuteles foto. 

http://mazpulki.lv/lv/page/jaunumi
http://mazpulki.lv/lv/page/jaunumi
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JAUNIEŠIEM 

Apmācības Latgales reģiona jaunie-
šiem par radošo domāšanu un inovatī-
vu ideju vai projektu attīstīšanu 
„RADOŠUMS IR LEDLAUZIS”. 
Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot, bet nezini kā, 
VAI, ja vēlies būt radošs un radīt inovatīvas 
idejas un tās arī attīstīt, tad piedalies Latgales 
reģiona jauniešu neformālās izglītības apmā-
cībās „Radošums ir ledlauzis”. 
Apmācības notiks 2 daļās: 1. daļa 18.-20.09. 
viesu namā „Rāznas līcis” (http://
www.raznaslicis.lv/), Rēzeknes novadā. 2. da-
ļa 30.10.-01.11. viesu namā „Rāznas Ezerkras-
ti” (http://www.raznasezerkrasti.lv/), Rēzek-
nes novadā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 
7. septembrim (ieskaitot). 
Apmācību mērķis: veicināt jauniešu radošu-
mu, iedrošināt tos būt uzņēmīgiem un radīt 
jauniešos pārliecību par savām idejām un 
spējām tās īstenot. 
Apmācību uzdevumi: dot iespēju un radīt tel-
pu jauniešiem būt radošiem un aktīviem; 
sniegt atbalstu un instrumentus savu ideju 
izstrādei un īstenošanai; veicināt sadarbības 
veidošanos ar citiem tā paša reģiona jaunie-
šiem; attīstīt ideju īstenošanai nepieciešamās 
plānošanas, sadarbības un vadības prasmes. 
Apmācības vadīs: Iveta Balčūne un Sintija Lase. 
Apmācības notiks divās daļās, katru reizi pil-
nas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu pie-
dalīties apmācību abās daļās un visas dienas! 

Piesakoties apmācībām, Tu apstiprini, ka va-
rēsi piedalīties abās daļās. Apmācības ir 
BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas atbalstu sedz uzturē-
šanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. 
Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan 
jāsedz Tev pašam/-ai. Pēc apmācībām Tu sa-
ņemsi apliecinājumu par dalību! 
Ja Tu: esi Latgales reģiona jaunietis/jauniete 
vecumā no 16 līdz 25 gadiem; vēlies attīstīt 
savas idejas un radošās prasmes; vari piedalī-
ties abās apmācību daļās. 
PIESAKIES apmācībām, aizpildot pieteikuma 
anketu http://ejuz.lv/latgaleradosums līdz 
2015. gada 7. septembrim. Rezultāti tiks pazi-
ņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 9. sep-
tembrī (ieskaitot). 
Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvani vai raksti: 
Mudīte Kiseļova, Latgales apmācību koordi-
natore. Tālr.: +371 26467137, e-pasts: mu-
dite.kiselova@gmail.com. 
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību 
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvi-
jas un Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attā-
los vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. 
Latvijas – Šveices sadarbības programmu 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attā-
los vai mazattīstītos reģionos” finansē Švei-
ces Konfederācija no Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas līdzekļiem paplašinā-
tajai Eiropas Savienībai.  
Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices 
sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” meklējiet mājas lapā: 
www.jaunatne.gov.lv. 

Vārkavas novada sociālais dienests  
aicina 

 
Sociālajā dienestā ikviens var nodot sev ne-
vajadzīgas, 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. 

Paziņojums  
 
Vārkavas novada Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Antoņina Rusiņa no š.g. 7. 
septembra līdz 1. oktobrim būs at-
vaļinājumā. Dzimšanas un miršanas 
reģistrāciju varat veikt Preiļu novada 
vai jebkurā citā Latvijas Dzimtsarakstu 
nodaļā.  

http://ejuz.lv/latgaleradosums
mailto:mudite.kiselova@gmail.com
mailto:mudite.kiselova@gmail.com
http://www.jaunatne.gov.lv
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                2015. gada 2. septembrī 

Novadu un pilsētu rosīgas bied-
rības un nodibinājumi aicināti 
iesniegt projektu pieteikumus, 
lai gūtu atbalstu Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda īstenotajā 
grantu programmā „Nāc un da-
ri! Tu vari!”. Piedaloties konkur-
sā, var pretendēt uz 700 līdz 
7000 eiro līdzfinansējumu. Pie-
teikumus var iesniegt vēl līdz 
30. oktobrim.  
Atbalstu programmā „Nāc un 
dari! Tu vari!” var saņemt Latvi-
jas biedrības un nodibinājumi, 
kuri ar savu rosību dara bagātu 
tuvākās apkaimes iedzīvotāju 
dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos 
sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 
Pretendentiem jāatsūta īss pro-
jekta ieceres apraksts brīvā for-
mā uz e-pasta adresi ie-
va.ernstreite@teterevufonds.lv 
un jāpiedalās apmācību seminā-
rā „Nāc un dari! ABC” (sk. foto-
galerijā). Pēc tam pretendenti 
iesniedz plašāk izklāstītu projek-
ta pieteikumu. 

Nodarbības „Nāc un dari! ABC” 
apmeklējums ir priekšnotei-
kums, lai pretendētu uz pro-
grammas atbalstu. Dalībnieki 
tajās saņem praktiskus padomus 
kvalitatīvu projektu pieteikumu 
sagatavošanai. Tuvākās nodarbī-
bas noritēs septembrī. Tajās būs 
aicināta piedalīties ikviena orga-
nizācija, kas iepriekš būs iesnie-
gusi projekta ieceres aprakstu. 
Plašāk par projektu iesniegšanu 
uzziniet infografikā un program-
mas nolikumā.  
Kopumā 2015. gadā Borisa un 
Ināras Teterevu fonds saņēma 
195 dažādas ieceres, no kurām 
42 pārtapušas konkrētu projek-
tu pieteikumos. No tiem atbal-
stīta 32 projektu īstenošana. 
Savukārt 2013. un 2014. gadā 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
programmā „Nāc un dari! Tu 
vari!” atbalstītas 102 organizāci-
jas, piešķirot to iecerēm katrā 
gadā teju 225 000 eiro. Pro-
grammas atbalsts 2015. gadā 

plānots līdzvērtīgā apjomā. Pro-
jektu pieteikumus šogad var ie-
sniegt līdz 30. oktobrim. 
Organizāciju veikums program-
mā „Nāc un dari! Tu vari!” ir 
ieguldījums to ilgtermiņa attīstī-
bā. Organizāciju darbību atzinīgi 
novērtējušas vietējās pašvaldī-
bas un to veiksmīgā sadarbība ir 
labvēlīgi ietekmējusi vietējo ie-
dzīvotāju ikdienas dzīvi. 2013. 
gadā atbalstītajās organizācijās 
īstenoto aktivitāšu labumu guvē-
ju skaits sasniedza 21 350 iedzī-
votājus 35 novados, savukārt 
2014. gadā – jau 35 500 iedzīvo-
tājus 48 novados.  
Plašāk par programmu “Nāc un 
dari! Tu vari!” skatiet:  
www.teterevufonds.lv (sadaļa 
„Projekti” – „Kopienu projekti”). 
Informāciju sagatavoja: Diāna 
Germane, sabiedrisko attiecību 
speciāliste, tālrunis: (+371) 
26 435 463, e-pasts: dia-
na.germane@teterevufonds.lv, 
www.teterevufonds.lv. 

Vēl līdz 30. oktobrim biedrības un nodibinājumi var gūt atbalstu programmā 
„Nāc un dari! Tu vari!”  

Laikraksts „Diena” un TV3 aicina pie-
teikt „Latvijas lepnums 2015”  
kandidātus 
Jau 12. gadu laikraksts „Diena” un telekom-
pānija TV3 organizē projektu „Latvijas lep-
nums”, aicinot no 11. augusta līdz 10. ok-
tobrim iesniegt pieteikumus par pašaizlie-
dzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vai-
rojuši valstī labo,  nesavtīgi palīdzot kādam 
nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat 
īstenojot cita klusi lolotus sapņus.  
Laikraksts „Diena” projekta laikā līdz gada 
beigām stāstīs par „Latvijas lepnumam” pie-
teiktajiem cilvēkiem, savukārt Otrajos Zie-
massvētkos, 26. decembrī, „Latvijas lepnums 
2015” noslēgsies ar godināšanas ceremoniju 
kanālā TV3, kurā simboliskā „Latvijas lepnu-
ma” balva – Zelta ābele – tiks pasniegta des-
mit nominācijās. Arī šogad „Latvijas lepnu-
ma” balvas laureātus noteiks „Latvijas lepnu-
ma” žūrija. 
MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zū-
zena atgādina par projekta nozīmīgumu: 
„Latvijas lepnums parāda mūsu zemes patie-
so spēku – stiprus un gaišus Latvijas ļaudis, 

kuru rīcība paceļ un iedvesmo, kuru darbi 
apliecina viņu mīlestību pret pasauli un līdz-
cilvēkiem.” 
Akciju sabiedrības „Diena” valdes priekšsē-
dētājs Edgars Kots atzīst, ka projekts vēl 
joprojām ir viena no nozīmīgākajām laikrak-
sta „Diena” vērtībām: „Ikdienā mums ir ie-
spēja sastapt daudz cilvēku. Bieži vien mēs 
pat nenojaušam, ka starp viņiem ir īstas izci-
lības un iedvesmojoši paraugi mūsu dzīvēm. 
Projekts vēl aizvien ir spēcīgs palielināmais 
stikls cilvēka uztverei, kas izgaismo mūs, ļau-
jot ieraudzīt patiesās vērtības visai Latvijas 
sabiedrībai.” 
Šogad projekts „Latvijas lepnums” notiek ar 
Rīgas Brīvostas pārvaldes un Valsts akciju 
sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” un „Latvijas 
pasts” gādību. 
„Latvijas lepnuma” kandidātus var pieteikt, 
aizpildot pieteikuma anketu portālos 
www.diena.lv un www.skaties.lv, kā arī sūtot 
vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv 
www.draugiem.lv/latvijaslepnums vai pa 
pastu, adrese: Latvijas lepnums, Andrejostas 
iela 2, Rīga, LV-1045. 

http://www.teterevufonds.lv/infografika/TF-infograph-2015-09-NacUnDariTuVari.html
http://www.teterevufonds.lv/infografika/TF-infograph-2015-09-NacUnDariTuVari.html
mailto:ieva.ernstreite@teterevufonds.lv
http://www.teterevufonds.lv/gallery/biedribas-un-nodibinajumi-var-gut-atbalstu-programma-nac-un-dari-tu-vari-20082015
http://www.teterevufonds.lv/gallery/biedribas-un-nodibinajumi-var-gut-atbalstu-programma-nac-un-dari-tu-vari-20082015
http://www.teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti
http://www.teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti
http://www.teterevufonds.lv/infografika/TF-infograph-2015-09-NacUnDariTuVari.html
http://www.teterevufonds.lv/sites/default/files/raksti/00NacUnDari_Nolikums_2912_2014LV.pdf
http://www.teterevufonds.lv/sites/default/files/raksti/00NacUnDari_Nolikums_2912_2014LV.pdf
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti?nac_un_dari=2015
http://www.teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti?nac_un_dari=2013
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti?nac_un_dari=2013
http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti?nac_un_dari=2014
http://www.teterevufonds.lv
mailto:diana.germane@teterevufonds.lv
mailto:diana.germane@teterevufonds.lv
http://www.teterevufonds.lv/
http://www.diena.lv
http://varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/jaunumi1/get/Downloads/www.skaties.lv
mailto:latvijaslepnums@dienasmediji.lv
http://www.draugiem.lv/latvijaslepnums
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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: I. Skuteles, M. Praņevskas,  

D. Skuteles fotogrāfijas. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļas ziņas  

(no 31. jūlija līdz 26. augustam)  
 
Reģistrēts 1 jaundzimušais (Rožkalnu pagas-
tā): 7. augustā pasaulē nāca Vairis Lozda! 
Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic jaun-
dzimušā vecākus – Kristīni Veiguri un Juri 
Lozdu– un novēl mazajam augt veselam un  

laimīgam! 
Reģistrēts 1 mūžībā aizgājušais (Rožkalnu 
pagastā): Antons Kusiņš  (04.07.1936 - 

04.08.2015). Vārkavas novada dome izsaka 
tuviniekiem visdziļāko līdzjūtību. 

TUVĀKIE NOTIKUMI  
Vārkavas vidusskola un Vārkavas novada sporta 
skola aicina uz piedzīvojumu skrējienu „Vārkavas 
bezceļi - 2015", kas šogad noritēs jau desmito gadu! 
Skrējiens notiks, kā ierasts - septembra pirmajā 
piektdienā. Šogad tas ir   4. septembrī. Arī sā-
kums - kā allaž -   plkst.15.00 Vecvārkavā, 
starts no Vārkavas vidusskolas stadiona. Distances 
garums ir 6 km 700 m Vārkavas novada teritorijā. 
Visi dalībnieki startē kopā. Distancē reljefs un se-
gums mainīgs: stadiona celiņš, asfalts, lauku ceļi, 
pļavas, līču pļavas, purvs, ūdens šķēršļi. Finišs pie 
Vecvārkavas parka estrādes. Trase būs marķēta. Da-
lībnieku vecums neierobežots. 
Sacensību 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā 
tiks apbalvoti ar medaļām. Ātrākie 3 vīrieši un 3 sie-
vietes kopvērtējumā saņems kausus. Katrs dalīb-
nieks pēc distances beigšanas saņems diplomu ar 
savu izcīnīto vietu.  
Jāpiesakās iepriekš vai sacensību dienā līdz pulk-
sten 14.30. Tālrunis pieteikumam 29641392 vai 
28340469. Skrējiena nolikums - pašvaldības inter-
neta vietnē www.varkava.lv Jaunumu un Notikumu 
kalendāra sadaļās.  
 
Sestdien, 12. septembrī plkst.11.00, Vārkavas 
vidusskolas stadionā notiks Vārkavas novada sporta 
skolas rīkotais Vārkavas novada 7. atklātais čempio-
nāts vieglatlētikā. Čempionātā četrās vecuma grupās 
noskaidros labākos tāllēcējus, augstlēcējus, soļotā-
jus, šķēpa metējus, lodes grūdējus. Čempionāta no-
likums - pašvaldības interneta vietnē 
www.varkava.lv Jaunumu un Notikumu kalendāra 
sadaļās.  
 
Sestdien, 19. septembrī plkst. 20.00, Rožkal-

nu kultūras namā tradicionālie un tematiskie 

Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu svētki - 

koncerts. Turpinājumā balle, ieeja 3 EUR, pašdarbī-

bas kolektīvu dalībniekiem bez maksas. Vairāk in-

formācijas - afišās! 

SEMINĀRS 
SIA „Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs” 
Preiļu nodaļa rīko infor-
matīvo semināru „Zivju 
audzēšana dīķos”, kas notiks š.g. 8. septem-
brī LLKC Preiļu konsultāciju biroja zālē 
(Raiņa bulvāris 21b, Preiļi). No plkst.11.00 – 
13.00 dīķu ierīkošana, dīķu veidi; kafijas pau-
ze; no 13.30 – 15.30 zivju audzēšana – baro-
šanas veidi; barošana ziemā; zivju sugas, to 
savstarpējā saderība. Lektors Raivis Apsītis, 
LLKC Zivsaimniecības nodaļas eksperts ziv-
saimniecībā. 

IZ VĒSTURES  
1921. gada 15. septembrī tika atklāta 
Arendoles bāreņu patversme (informācija 
sagatavota pēc www.latgalesdati.du.lv) 
Nams atklāts Daugavpils apriņķa Arendoles/
Randaukas muižā. Darbā pieņemti 2 algoti 
darbinieki. Literatūrā maz informācijas.  
Vācu laikā te bija nespējnieku nams ar 62 ie-
mītniekiem. 1929. gadā patversmei labots 
jumts. 1929. gadā namā nelaimes gadījumā 
(uzkritis ķieģelis) gājusi bojā darbiniece Tekla 
Kokina (38 g.v.). Vēlāk (minēta jau 1921. ga-
dā) dibināta Kalupes pagasta Randaukas 6 
k l a s ī g ā  p a m a t s k o l a .  
1935. gada 2. jūlijā Randaukas pamatskola 
pārdēvēta par Amuļu pamatskolu. 1921. gadā 
skolā mācījās 120 skolēni, strādāja 3 skolotāji. 
1936. gadā skolu apmeklēja 160 skolēni, tajā 
strādāja 5 skolotāji. Līdz 1940. gadam skolā 
strādāja: Kārlis Kļavinskis (pārzinis 20. 
gados), A. Pudāns, Leons Varslavāns. Pēc 
Otrā pasaules kara līdz 1974?. gadam darbo-
jās Āmuļu astoņgadīgā skola. 
Atsauces: „Boriņu patversme.” Latgalīts. 1921. 
6.oktobris, „Dzimtenes hronika.” Latvijas Karei-
vis. 1929. 4. septembris. „Kalupes pagasta valde.” 
Valdības Vēstnesis. 1935. 21. augusts. 

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

