Pie ieņēmumiem

2009. gada maijs
Novada sirdī
v Š.g. 6. jūnijā notiks Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas. Vārkavas novads iepazīstina
Jūs ar visām 4 vēlētāju apvienībām un to programmām, kā arī vēlētāju apvienību līderiem tika
piedāvāta iespēja papildināt un komentēt programmās pausto viedokli, vēlreiz uzrunāt savu
vēlētāju.
”Mūsu laiks”
Deputātu kandidātu saraksts
Nr

Vārds, uzvārds(15)

Dzim.g.

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

Anita Brakovska

1961

Vārkavas novada dome

deputāte

augstākā

2

Aelita Kancāne

1963

z/s "Meitenes"

īpašniece

vidējā

3

Inta Kivleniece

1974

Vārkavas pamatskola

skolotāja

augstākā

4

Ināra Purviņa

1959

p/s "Zemzaru mājas"

īpašniece

vidējā

5

Elita Čeirāne

1970

z/s "Aizalksne"

strādniece

vidējā

6

Elmārs Sparāns

1960

Vārkavas novada dome

izpilddirektors

vidējā

7

Aigars Dzerkalis

1975

z/s "Krusti"

īpašnieks

vidējā

8

Pēteris Kuzminovs

1965

p/s "Vārpa"

īpašnieks

vidējā

9

Zita Upeniece

1966

p/s "Cerības"

īpašniece

vidējā

10

Aivars Vanags-Upenieks

1963

nav

11

Ainārs Želvis

1969

p/s "Ezeriņi"

īpašnieks

vidējā

12

Normunds Rudzāts

1973

z/s "Alkšņāres"

īpašnieks

pamata

13

Lidija Kivleniece

1967

SIA "Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības
centrs"

ekonomiste

vidējā

14

Maruta Raudziņa

1964

p/s "Bondoji"

īpašniece

augstākā

15

Jānis Kokorīts

1990

Vārkavas vidusskola

skolnieks

pamata

vidējā

“Mūsu laiks”
Priekšvēlēšanu programma
Mūs, cilvēkus, kuri veido šo vēlētāju apvienību, raksturo cieņa pret savu dzimto novadu. Mēs gribam, protam un
varam strādāt, lai arī šajos ekonomiski grūtajos laikos nodrošinātu novada iedzīvotājiem normālu dzīvi.
Izglītība. Saprotam izglītības lielo nozīmi jebkuros laikos, skolēniem jānodrošina izglītība atbilstoši mūsdienu
prasībām. Novada domes darbinieku un skolotāju kvalifikācijas celšana palīdzēs labāk organizēt darbu skolās un
visā novadā kopumā. Vēl vairāk veicināsim novada domes, skolu un baznīcu sadarbību, atbalstīsim reliģiskās
aktivitātes novadā.
Uzņēmējdarbība. Īpašas rūpes veltīsim zemniekiem. Mūsu novads var lepoties ar ļoti daudzām zemnieku
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saimniecībām, tajā skaitā bioloģiskajām. Lai viņi sekmīgi strādātu, savlaicīgi saņemtu nepieciešamo informāciju,
norādījumus un būtu konkurētspējīgi mūsdienu tirgus apstākļos, atbalstīsim mācību un kursu organizēšanu,
finansēsim lopkopības pārraudzību. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar netradicionālo lauksaimniecību, veicināsim
lauku tūrisma attīstību. Rūpēsimies, lai būtu labvēlīga vide uzņēmējdarbības attīstībai, atbalstīsim jaunas idejas.
Projektu rakstīšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā piesaistīt papildus līdzekļus budžetam.
Sociālais darbs. Apzinoties pašreizējo situāciju valstī, saprotam, ka sociālajā sfērā būs jāiegulda vēl lielāks darbs
un līdzekļi. Sniegsim palīdzību maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem,
kuri nonākuši krīzes situācijās.
Kultūra un sports. Turpināsim izkopt kultūras pasākumu tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvu
darbošanos un pensionāru aktivitātes. Izveidosim jauniešu iniciatīvu centru. Turpināsim atbalstīt sporta aktivitātes
novadā.
Novada avīzei jāiznāk regulāri un jākļūst par galveno informācijas apmaiņas līdzekli starp novada domi un
iedzīvotājiem.
Vides labiekārtošana. Vēl lielāku uzmanību pievērsīsim novada domes ēkas un visu novadam piederošo teritoriju
labiekārtošanai un sakopšanai. Jāatceras, ka ikviena lauku sēta ir novada spogulis, sakārtosim vidi, kurā dzīvojam,
rīkosim konkursu „Sakoptākā lauku sēta”.
Novada ceļi ir mūsu lielākā sāpe, to apzinoties, veltīsim visas pūles šī jautājuma risināšanai, budžeta ietvaros
uzturēsim kārtībā un remontēsim novada ceļus.
Grūti, pat neiespējami, uzskaitīt visus veicamos darbus, bet solām izpildīt visas pašvaldību likumā noteiktās
prasības.
Mūsu darba stils būs taisnība, skaidrība vārdos, konkrētība darbos, stingrība, prasīgums un enerģiska rīcība. Katrs
veiksim savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas!
Lai Dievs palīdz ikvienam šajās vēlēšanās izdarīt pareizo izvēli!
“Mēs, savam novadam”
Nr

Vārds,
uzvārds(9)

Dzim.g.

Darba vieta

Amats

Izglītība

1 Artūrs Štagars

1962

Vārkavas pagasta padome

Vārkavas pagasta padomes
priekšsēdētājs

augstākā

2

1960

Vārkavas vidusskola

skolotāja

augstākā

3 Elvīra Āboliņa

1963

Vārkavas pagasta padome

tautas nama vadītāja

augstākā

4

Zita Laizāne

1958

privātā ārsta prakse Vārkavas
pagastā

ārste

augstākā

5

Helēna Piziča

1949

Vārkavas vidusskola

skolotāja

augstākā

6

Pēteris
Džardāns

1948

Vārkavas pagasta padome

komunālās saimniecības speciālists

vidējā

7

Ainārs Gavars

1973

p/s "Mežmalas"

īpašnieks

vidējā

8 Astrīda Spuriņa

1947

pensionāre

pensionāre

vidējā

9

1972

p/s ''Bleidas''

īpašnieks

vidējā

Helēna Ērgle

Edgars Plonis

“Mēs, savam novadam“
Priekšvēlēšanu programma
Lūkojoties uz Latvijas valsts tautsaimniecības attīstību un politisko procesu norisi laukos,uztverot vēlēšanas
kā sabiedrības gribas izteiksmes līdzekli, esam izveidojuši vēlētāju apvienību „Mēs, savam novadam”. Apvienības
galvenie mērķi saistāmi ar tautsaimniecības attīstību, jaunu darbavietu izveidi, esošo infrastruktūras objektu
rekonstrukciju un jaunu izbūvi. Iedzīvotāju blīvuma pieaugumu esošajās teritorijās un konkurētspējīgu
uzņēmumu darbības uzsākšanu. Iedzīvotāju īpašumu tirgus vērtības pieaugumu uzlabojot un pilnveidojot esošo
infrastruktūru.
1. Izglītība. Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību iestāžu darbību novada teritorijā. Veikt visas
nepieciešamās darbības no pašvaldības puses, lai iedzīvotāji izvēlētos teritorijā esošo skolu pakalpojumus.
Nodrošināt transporta pakalpojuma pieejamību bērnu nokļūšanai uz skolu. Interešu izglītības pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana Vārkavas novada skolās.
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2. Medicīna un sociālā sfēra.Nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību esošajos pakalpojumu punktos.
Veicināt novada iedzīvotāju veselības apdrošināšanas pasākumus, paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā.
Nodrošināt reizi nedēļā medicīnas darbinieku vizītes Pilišķos un Rimicānos. Atklāt veco ļaužu aprūpes centru,
nodrošināt novada teritorijā bērnudārza pieejamību.
3. Sabiedriskās aktivitātes.Nodrošināt vides sakoptības pasākumus. Veicināt jaunu kultūras objektu
celtniecību un esošo uzturēšanu. Pilnveidot un attīstīt esošo kultūras tradīciju klāsta darbību. Pilnveidot
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un vēsturisko sistematizēšanu.
4. Infrastruktūra.Panākt asfalta seguma uzklāšanu ceļam Vecvārkava-Vārkava-Moskvina. Attīstīt ceļu būvi uz
novada teritorijām, kur ir apgrūtinātas pārvietošanās iespējas. Attīstīt un pilnveidot ciemu, komunālās
saimniecības pakalpojuma pieejamību. Uzlabot esošo ūdens padeves tīklu darbību.
5. Uzņēmējdarbība.Veidot pašvaldības uzņēmumus tiešo pašvaldības funkciju veikšanai, nodrošinot darba
vietas pašvaldības iedzīvotājiem. Veicināt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi un realizāciju pašvaldības
teritorijā. Attīstīt dabas atjaunojamo resursu izmantošanu.
6. Sadarbība.Pilnveidot pašvaldībā esošo iestāžu sadarbību, veicināt starpnovadu sadarbības formas izglītības,
kultūras un ekonomikas jomās. Pilnveidot sadarbību ar valsts iestādēm.
Labdien, cienījamo vēlētāj!
Tuvojas laiks, kad mēs dosimies pie urnām un izteiksim atbalstu kādam no vēlētāju apvienību sarakstiem. Pilnvarosim
tuvākos četrus gadus izteikt savu gribu un noteikt politisko procesu virzību Vārkavas novadā. Vēlētāju apvienība „Mēs, savam
novadam” novēl izvēlēties sev tīkamus cilvēkus, kuri, Jūsuprāt, ir cienīgi saņemt godpilno deputāta mandātu. Vārkavas
novadā četras vēlētāju apvienības ir pieteikušās 6. jūnija pašvaldību vēlēšanām. Tas liecina par iedzīvotāju lielo aktivitāti un
apņēmību šodienas grūtajos ekonomiskajos apstākļos uzņemties atbildību par procesiem, kuriem tuvā nākotnē jānotiek
pašvaldībā. Mūsu apvienības galvenie mērķi un uzdevumi ir izklāstīti priekšvēlēšanu programmā, tie nav tikai saukļi, bet gan
apzinātas rīcības plāns. Neizpratni izraisa rajona laikraksta „Novadnieks” attieksme, iztirzājot apvienību priekšvēlēšanu
programmas. Manuprāt, visiem cilvēkiem, kuri piedalās vēlēšanās, būtu jāsaka liels paldies, nevis jāķengā par latviešu
valodas pareizrakstības neievērošanu. Laikraksta darbinieki ir atpalikuši no laika un nav pamanījuši - kopš Latvijas
brīvvalsts atjaunošanas mēs dzīvojam brīvā tirgus apstākļos. Pašvaldības galveno mērķi saskatu iedzīvotāju labturības
apstākļu pieaugumā. Ja turīgi būs iedzīvotāji, turīga būs arī pašvaldība. Pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitījumi un nekustamā īpašuma nodoklis. Respektīvi, pašvaldībai jāveicina procesi, kuri
vērsti uz iedzīvotāju ienākumu pieaugumu un mantiskā stāvokļa kvalitatīvo rādītāju uzlabojumu. Pieaugot pašvaldības
ieņēmumu bāzei, kopējiem spēkiem spēsim īstenot mūsu mērķus. Mūsu spēks būs vienotībā un konsolidētā, mērķtiecīgā
darbībā, nevis principā „skaldi un valdi”. Grūti ir uzrunāt auditoriju un nedzirdēt tās viedokli, tāpēc uzskatu,

ka visu vēlētāju apvienību sarakstu pirmo personu domas būtu nepieciešams uzklausīt diskusijā,
pieaicinot pašvaldības iedzīvotājus, iestāžu vadītājus un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.
Ar cieņu - Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs A. Štagars.

”Kopsolis”
Nr Vārds, uzvārds(14) Dzim.g.

Darba vieta

Amats

Izglītība

1969

Vārkavas novada dome

domes priekšsēdētāja

augstākā

2 Mindaugas Bitinas

1966

Vārkavas vidusskola

mājturības skolotājs

augstākā

3

Jānis Purviņš

1957

z/s "Salniņas"

īpašnieks

vidējā

4

Elga Upeniece

1954

z/s "Kārkliņi"

īpašniece

augstākā

5

Skaidrīte Medne

1964

Vārkavas pamatskola

skolas direktore

augstākā

6

Māris Ormanis

1972

z/s "Robežnieki"

īpašnieks

vidējā

7 Valentīna Vuškāne

1957

z/s "Cido"

īpašniece

vidējā

8

Ināra Landsmane

1965

Vārkavas pamatskola

pavāre

vidējā

9

Ženija Cirša

1956

Vārkavas novada dome

10

Anna Vaivode

1964

p/s "Vaivari"

īpašniece

vidējā

11

Ainārs Zarāns

1976

SIA "RNS-D, DUS - Turku Jaunā muiža

DUS operators

vidējā

12

Ināra Kļavinska

1960

Vanagu pamatskola

skolotāja

augstākā

13

Larija Lazdāne

1957

z/s "Smilgas"

strādniece

vidējā

14

Pēteris Romāns

1968

SIA "Čiekuriņi"

tirdzniecības aģents

vidējā

1

Antra Vilcāne

3

sociālā dienesta vadītāja augstākā

“Kopsolis”
Priekšvēlēšanu programma
Vārkavas novada pašvaldības viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir rūpēties par katru novada iedzīvotāju un
viņa dzīves kvalitāti.
Novada līdzsvarotai un konkurētspējīgai izaugsmei ir būtiski novada attīstību virzīt saskaņoti konkrētu mērķu
sasniegšanai.
Novada attīstībai ir jānosprauž vairāki stratēģiskie mērķi.
1. Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība. Uzdevums ir veicināt interesi par izglītību, nodrošināt
izglītības pieejamību, piemērotību mūsdienu darba tirgus vajadzībām un kvalitāti. Kvalitatīvu kultūras dzīvi.
Mērķis ir vērsts uz visa vecuma grupu iedzīvotājiem.
2. Veselīga un aktīva sabiedrība. Pašvaldības uzdevums ir rūpēties par veselīga dzīves veida veicināšanu.
Izstrādāt veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas programmu.
3. Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība. Pašvaldības uzdevumos ietilpst rūpes par personām, kuras pašu
spēkiem nespēj par sevi rūpēties, pārvarēt īpašas dzīves grūtības. Jāveicina daudzpusīga sociālo pakalpojumu
attīstība, jāveicina bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu kvalitatīva aprūpe.
4. Sakārtota infrastruktūra. Veicināt valsts un privātās partnerības uzsākšanu pašvaldības ceļu būvniecībai
un remontam.
5. Informēta sabiedrība. Uzdevums ir informēt sabiedrību par tiesībām, pienākumiem un pakalpojumiem,
iesaistīt sabiedrību novada veidošanā, veicināt videi draudzīgu rīcību iedzīvotāju vidū.
6. Tīra un droša vide. Vides kvalitāte ietekmē cilvēka veselību, darba spējas un labklājību. Svarīgi nodrošināt
efektīvu teritoriju apsaimniekošanu, veicināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, labiekārtot
rekreācijas teritorijas. Popularizēt morāles normas sabiedrībā, veicināt kvalitatīvu policijas pakalpojumu
pieejamību.
7. Vienmērīga teritorijas attīstība. Nodrošināt un veicināt pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām
no visām apdzīvotajām vietām. Sakārtot infrastruktūras objektus visā novada teritorijā vienmērīgi.
Tuvojas 2009. gada pašvaldību vēlēšanas. Šoreiz valstī ir nolemts, ka tās notiks reizē ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Lai kāda nebūtu situācija
valstī, lai kā negribētos iet uz vēlēšanām, es gribētu jūs visus aicināt nepalikt mājās, bet gan doties uz vēlēšanu iecirkņiem un aktīvi paust savu
viedokli.Tas jau būs pirmais solis uz kopīgu darbu paplašinātā novada veidošanā.Pirms vēlēšanām laikam būtu ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar vēlēšanu
kārtību, jāiegaumē, kādā krāsā ir Eiroparlamenta vēlēšanu biļeteni, kādā krāsā pašvaldību.
Neskatoties uz valsts finansiālajām problēmām, nav apturēta ne rajonu pašvaldību reorganizācijas gaita, ne novadu veidošana.Daudzu gadu
garumā ilgušais process noslēgsies 2009.gada 1. jūlijā, kad visā valstī katrā jaunizveidotajā novadā notiks 6.jūnijā ievēlēto domju sēdes.Un sāksies
jauns posms Latvijas pašvaldību vēsturē. Mēs savās pašvaldībās līdz šim esam daudz paveikuši,lai apvienošanās process noritētu pēc iespējas
veiksmīgāk,lai neradītu grūtības un problēmas pašvaldību iedzīvotājiem.
Arī turpmāk centīsimies saglabāt tās labās lietas, kas tagad darbojas novadā.Centīsimies saglabāt mūsu bērniem skolas, bibliotēkas, arī turpmāk
atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.Nākamajos 4 gados ir jāpabeidz 7 lieli projekti: 1) “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Vārkavas vidusskolā”; 2) “Vārkavas muižas pils parka estrādes rekonstrukcija”;3) “Vecvārkavas katlu mājas renovācija”; 4) “Ceļa
posma Brokovski –Kaļvi 2,4 km rekonstrukcija”; 5) “Caurtekas pār Kalupīti uz pašvaldības ceļa Lazdāni-Andiņi-Rudenova rekonstrukcija”; 6)
“Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma ierīkošana pie Rožkalnu kultūras nama”; 7) “Vārkavas novada izglītības iestāžu informatizācija”.
Nekad nevar teikt,ka viss ir pabeigts perfekti un pilnībā, kāds āķītis arī paliek.Tāpēc aicinu Jūs būt atsaucīgiem, nākt uz domi ar priekšlikumiem
un ieteikumiem, aizrādījumiem.
Ar laba vēlējumiem - vēlētāju apvienības „Kopsolis” vārdā Antra Vilcāne.

“Jaunais novads”
Nr Vārds, uzvārds(8) Dzim.g.

Darba vieta

Amats

Izglītība

1960

A/S “Augstsprieguma
tīkls”

elektroietaišu inženieris

augstākā

2 Aivars Čaunāns

1956

Vārkavas pagasta
padome

Vārkavas pagasta padomes priekšēdētāja
vietnieks

vidējā

3

1966

Dienvidlatgales RLP

vecākais referents

augstākā

4 Antoņina Rusiņa

1958

Vārkavas novada dome

sekretāre

vidējā

5

Francis Pizičs

1946

Vārkavas novada dome

komunālās saimniecības vadītājs

vidējā

6

Silvija Ziemele

1966

Preiļu LKC

lauksaimniecības konsultants

vidējā

7

Valentīns

1940

piemājas saimniecība

īpašnieks

vidējā

1

Staņislavs
Malnačs

Juris Lazdāns

4

Krauklis
8

Velta Augšpūle

1959

SIA TU “Lauki”

veikala vadītāja

vidējā

“Jaunais novads”
Priekšvēlēšanu programma
Izvērtējot esošo situāciju valstī, Latvijas laukos un mūsu topošajā novadā, esam izveidojuši vēlētāju apvienību
"Jaunais novads" ar mērķi saglabāt Vārkavas novadā un Vārkavas pagastā sasniegto. Mēs vēlamies attīstīt un
pilnveidot jaunizveidotā novada augšupeju dažādās jomās. Galvenā prioritāte – Vārkavas vidusskolas statusa
saglabāšana.
Lai sasniegtu plānoto, apņemamies veikt šādus pasākumus:
1. izstrādāt novada attīstības plānu, lai 1.1. saglabātu novadu kā patstāvīgu administratīvu teritoriju;
1.2. nodrošinātu izglītības iegūšanas iespējas novada skolās;
1.3. veicinātu un atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību;
1.4. apkopotu un popularizētu informāciju par novada teritorijā esošajiem kultūrvēsturiskajiem, atpūtas un dabas
objektiem.
2. Likumā noteiktajā kārtībā un iespēju robežās rūpēties par sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.
3. Saglabāt novadā lauksaimniecības koordinācijas un konsultāciju centru, kas nodarbotos ar zemnieku un citu
zemes lietotāju darbības apzināšanu, kursu organizēšanu pēc pieprasījuma un citiem jautājumiem.
4. Daudzveidot un atbalstīt kultūras un sporta pasākumu norisi novadā.
5. Organizēt konkursu "Sakoptākā sēta", kas veicinātu novada vides sakoptību.
6. Pilnveidot sadarbību ar kaimiņu novadiem izglītībā, kultūrā un sporta jomās.
7. Veicināt bezdarba līmeņa samazināšanu novadā:
7.1. sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli;
7.2. regulāri informējot zemniekus un uzņēmējus par vietējo darba tirgu.
Cienījamie vēlētāji, lai īstenotu plānoto, ceram uz jūsu atbalstu un sadarbību!

Vārkavas novada vēlēšanu iecirkņu 726, 727, 728 adreses un darba laiki Eiropas Parlamenta un
pašvaldību vēlēšanām
Vēlēšanu iecirknis 726 atradīsies Vecvārkavā, Skolas ielā 5, tā, kā arī pārējo vēlēšanu iecirkņu, darba laiks:
no 28. maija līdz 2. jūnijam būs no plkst. 9.00 – 13.00.
3. jūnijā tas strādās no plkst. 17.00 – 20.00;
4. jūnijā - no plkst. 9.00 – 12.00;
5. jūnijā - no plkst. 10.00 – 16.00;
6. jūnijā - no plkst. 7.00 – 22.00.
(Tālrunis uzziņām līdz vēlēšanu dienai – 29336959, tālrunis uzziņām vēlēšanu dienās – 29336959.)
Vēlēšanu iecirknis 727 atradīsies Rimicānos, Saules ielā 14, tā darba laiks identisks vēlēšanu iecirknim 726.
(Tālrunis uzziņām līdz vēlēšanu dienai – 29803228, tālrunis uzziņām vēlēšanu dienās –29803228.)
Vēlēšanu iecirknis 728 atradīsies Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4, tā darba laiks identisks vēlēšanu iecirknim 726
un 727.
(Tālrunis uzziņām līdz vēlēšanu dienai –26305346, tālrunis uzziņām vēlēšanu dienās –26305346.)
v

Vārkavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa ziņo, ka novadā norit 3 projektu īstenošana.
v
Aprīļa nogalē pirmie darbi sākušies pie projekta „Vārkavas muižas pils parka estrādes rekonstrukcija”.
Vasaras beigās Vārkavas novads varēs lepoties ar jaunu estrādes ēku un dažādām ērtībām ap to 288 m3 platībā apgaismojumu, tualetēm, soliņiem un bruģētiem celiņiem. Projekta izmaksas ir 80 433 LVL, 85 % no šīs summas
sniedzis Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), 15 % ir Vārkavas novada domes
līdzfinansējums. Estrādes pārveides darbus veic SIA „Rols” no Krāslavas.
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v
Jaunā mācību gada sākumā īstenosies ERAF ( 7462 LVL) un Vārkavas novada domes (1317 LVL) projekts
„Vārkavas novada izglītības iestāžu informatizācija”, kas paredz 2 portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles un
projektora iegādi katrai no novada pamatskolām.
v
19 mēnešus ilgs projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Vārkavas vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 LVL, no tiem 83 633 LVL piešķīris ERAF, bet atlikusī
summa ir Vārkavas novada domes līdzfinansējums. Projekta gaitā tiks remontēti matemātikas, fizikas, ķīmijas un
bioloģijas kabineti, to laboratorijas telpas, gādāti materiāltehniskie līdzekļi un informācijas tehnoloģijas.

Jāauj kājas
v Darbību uzsāk „Zemnieku tirgus” Līvānos.
Cilvēcības laikmets – lai gan daudzi apgalvotu pretējo. Izvēles gadsimts – lai arī bieži izvēle šķietami nav katra paša
cilvēka rokās. Informācijas pārpilnības un iniciatīvas laiks, kurā izdzīvos un pilnveidosies stiprākais, labākais un
uzņēmīgākais.
Diezin vai šāds ievads piedien informatīvam rindkopu virknējumam par „Zemnieku tirgu” un tirgo šanos, taču, ja lūkojam
tālāk, tad tā ir tikai informācija par izdevību un iespējām, kuras tiek sniegtas katram.
Tu teiksi, ka Tevi tas neskar vai neinteresē, ka esi par jaunu vai par vecu, bet es izstāstīšu „ kas” un „kāpēc”!
„Zemnieku tirgus” ir struktūrvienība, kas pieder Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecībai „Drikaines”. Šaurākā nozīmē tā
ir tirdzniecības jeb tirgus vieta Līvānu pilsētā, kas ietver gan teritoriju, gan telpu. Teritorija ir nožogota un nodrošināta ar
numurētām tirdzniecības vietām. Drīz šīs vietas, pielāgojot tās stādu, puķu audzētāju vajadzībām un laika apstākļu
mainīgumam, tiks aprīkotas ar nojumēm, kas pasargās gan no saules, gan lietus. Tādējādi stādu audzētājiem būs iespēja
atstāt savu preci tirgus vietā arī līdz nākamajai tirgošanās dienai.
Iekštelpa piemērota vairāk gaļas un piena produktu realizācijai. Visi dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļi tiek nodrošināti no
tirgus pārvaldītāja puses. Tāpat arī siltais un aukstais ūdens, labierīcības, teritorijai piekļuve ar auto un iespēja tirgoties arī
no tā. Iespējams izmantot aukstumvitrīnu. Un svarīgākais- tirgus nav kopā ar importētajām precēm.
Skan dikti nopietni. Varbūt, tas šķiet sarežģītāk nekā līdz šim, kad realizēt produkciju bija viegli caur uzpircēju vai arī tas
vienkārši nebija nepieciešams. Es varu pastāstīt, ka pēc „Traktoru nemieriem” Rīgā daudz kas mainījies, un tagad lielāka
atbildība gulst uz katra paša pleciem. Papīru kalni un daudzās atļaujas nav neiespējams ceļš, jo kādreiz arī piena mājas
celtniecība šķita kaut kas nesasniedzams. Neliedz sev iespēju attīstīties kā mājražotājam, aprobežojoties ar atrunām un līdz
galam nenoskaidrojot lietas būtību un iespējas! Pārtikas veterinārais dienests pamazām kļūst par atbalsta dienestu zemnieku
un mājražotāju acīs. Tev nepieciešams tikai painteresēties un uzdrīkstēties!
Katra ģimene to izvērtēs savādāk, lai ar minimāliem līdzekļiem panāktu maksimālu rezultātu. Tās nav tikai zemnieku
saimniecības. Jebkurš gribētājs var prasīt padomu saviem vecvecākiem vai vecākiem, jo kādreiz (aizmirstā pagātnē) cilvēki
daudz gatavoja mājās. Cilvēks pērk īstu mantu, zinot, ka to darinājis, veidojis, taisījis īsts cilvēks. Un tie nav tikai piena
produkti. Tie ir mājās audzēti dārzeņi, īpaši kartupeļi, medus, ogas, kuras var salasīt arī mežā, tās ir pirtsslotas, garšaugi,
olas, amatniecības un saimniecības piederumi, adījumi un citi rokdarbi. Tie var būt arī sivēni, mājputni, mājdzīvnieki, sīkie
zvēri...viss, kas cilvēkam nepieciešams. Ja arī Tu neesi juridiska persona, ir iespējams tirgoties „Zemnieku tirgū”. Šai lietā var
iesaistīt arī kaimiņu, lai jautrāk paiet tirgus stundas; bērnus, citus ģimenes locekļus. Tu vari šeit realizēt mantu arī ne katru
dienu.
Tas ļauj netirgoties lielos apjomos, bet gan pārdot arī mazumiņu, kaut vai kartupeļu maisu, kas pēc dēstīšanas palicis pāri.
Šis tirgus ir laba iespēja bioloģiski sertificētajām zemnieku saimniecībām, kas tieši var norādīt, ka tas ir tīrs produkts.
Reklāmu tirgum un konkrētam produktam, kā arī tirgus koordinēšanu nodrošina tirgus pārvaldītājs. Z/s „Drikaines” šim
uzdevumam izvēlējās mani – Aiju Ancāni. Esmu studente, kurai joprojām šķiet, ka labākais veids, kā pastāvēt, ir
pārmainīties līdzi laikam. Pasmīnēsi, ka jaunības maksimālisms. Es Tev atbildēšu – krīzes laika ideālisms. Viss ir iespējams,
un, ja prasīsi man padomu, kopīgi atrisināsim šķēršļus, kuri varētu Tevi biedēt kā potenciālo tirgotāju.
Varu vien uzslavēt pacietības mēru, ko spēj turēt zemnieks un laucinieks šais laikos. Bet slavas dziesma mums katram
jādzied pašam, tāpat kā grūtos brīžos jāskaita tēvreize un jāpriecājas par zilu rudzupuķu lauku.
Teiksi, ka pārāk nelietišķi vai filozofiski, lai aicinātu Tevi tirgoties „Zemnieku tirgū.”. Bet vai tad tas mums nav vajadzīgs –
runāt un dzīvot vienkārši un īsti?!
Ja Tevi ieinteresēju, lūdzu, sazinies ar mani pa tālruni - 26576513 vai 29510883.

v VA “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” informē, ka ikgadējā traktortehnikas valsts tehniskā
apskate Vārkavas novadā šogad otro reizi notiks:
Rimicānos 21. maijā plkst. 9.00 pie pagasta pārvaldes; Lazdānos 21. maijā plkst. 11.00 pie darbnīcām; Arendolē 21.
maijā plkst. 12.00 pie veikala; Vecvārkavā 21. maijā plkst. 14.00 pie novada domes; Vanagos 21. maijā plkst. 16.00
pie veikala.
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Skolu karuselis
Kopš iepriekšējā „Ozolupes” izdevuma Vārkavas vidusskolā ir risinājušies ļoti daudzi interesanti pasākumi. Skolēni
rādījuši savas prasmes un erudīciju gan olimpiādēs, gan konkursos, gan paši rīkojuši interesantus pasākumus.
Labi rezultāti ir bijuši šogad rajona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
12. klases skolnieks Jānis Kapustins ieguva 2. vietu DU Atklātajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Par šo
panākumu Jānis jau ir iesaistīts DU Vides zinātņu budžeta grupas studentu skaitā.
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē rajonā darbu „ Pretbloķēšanas bremžu sistēmas darbība ” prezentēja Edgars Soms
un Edgars Taškāns. Šo darbu prezentēja arī Rīgā, skolēnu ZPD konferencē.
Tāpat gan Preiļos, gan Rīgā darbu „ Augsnes horizonti dažādās augsnēs ” prezentēja Juris Kapustins un Roberts
Cepurnieks.
Lielu klausītāju interesi rajona ZPD konferencē izraisīja Gunitas Lazdānes darbs „ Zemapziņa ”.
Mūsu skolēnu skanīgās balsis ir novērtētas arī Latgales novada konkursā „ Balsis ” - Gunitai Lazdānei - 2. vieta.
Zēnu vokālistu konkursā valstī „ Aiviekstes lakstīgalas 2009 ” Jurim Danilevičam - 2. vieta vīru balsu grupā.
Varam būt lepni, ka valsts interneta erudīcijas konkursā „ Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto! „ galveno balvu –
videokameru – saņēma mūsu bibliotekāre Melita Pastare.
Aprīļa beigās mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās vairākos folkloras pasākumos.
24. aprīļa pēcpusdienā skolā notika skolotājas Janīnas Vilmanes grāmatas „Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs II ”
atvēršanas svētki.
25. aprīlī valsts tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu , kāda bija” Marita Ērgle ieguva Dižlielās dziedātājas
titulu.
Īpaši jautri un interesanti izvērtās 30. aprīļa Dienvidlatgales un Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki „ Kas kait
man nadzeivot lela meža maleņā ”mūsu novadā. Uz pasākumu bija ieradušās 11 folkloras kopas, kopskaitā 250 lieli un mazi
folkloras draugi. Uzstāšanos vēroja Latvijas Kultūras akadēmijas eksperte Māra Mellēna, kinorežisors, operators Dzintars
Liepiņš, Viduskursas folkloras kopu koordinatore Ina Celitāne.
Pēc svētku koncerta tika apmeklēta Valaiņu ģimenes ierīkotā Sprīdīša meža taka, jo šajā mācību gadā folkloras kopu
dalībnieki pievēršas tēmai „Mežs”. Izstaigājot Sprīdīša gudrību taku, mazie un lielie folkloristi vairākās radošajās darbnīcās
guva praktiskās iemaņas meža darbos.
24. maijā mūsu folkloras kopa „ Volyudzeite ” dosies uz Vislatvijas nacionālo sarīkojumu „ Mežā eimu, mežā teku ”, kurš
notiks Rēzeknē.
Lai godam uzņemtu ciemiņus – gan folkloristus, gan sportistus - mūsu skolēni aprīlī un maijā čakli strādāja skolas
uzkopšanas talkās.
8. maijā ģimenes svētku koncertu apmeklēja māmiņas, vecmāmiņas un arī viens otrs tētis. Vecāki tika priecēti ar dziesmām,
dejām, anekdotēm un skolēnu radošajiem darbiem.
Vārkavas vidusskolas stadionā šogad jau notikušas lielas sacensības – Latgales jauno vieglatlētu kausa izcīņa, Latgales
vidusskolu kausa izcīņa vieglatlētikā, Preiļu rajona skolu vieglatlētikas sacensību un Vārkavas novada sporta, soļošanas
sacensības.
Skolas sportisti Preiļu rajona pavasara krosā ieguvuši šādas godalgotas vietas: 1. vietu L. Gavars, 2. vietu J. Danilevičs, 3.
vietu K. Vaivode un M. Upenieks.
Latgales Jauno vieglatlētu kausa izcīņā 1. vieta A. Somam, 2. vieta L. Lazdānei, L.Gavaram, katram divas 3. vietas G.
Sparānei, A. Ērglim. Skolas zēnu komandai 3. vieta visā Latgalē.
Vidusskolu kausa izcīņā 2. vieta J. Danilevičam, divas 2. vietas I. Bartusevičai, 3. vieta J. Lazdānei.
Lai mājās, skolā, uz ielas justos droši, 14. maijā par dažādām drošībām mūs informēs Preiļu rajona policijas darbinieki.
Akcijas „Apciemo savu skolu!” ietvaros skolā viesojās absolvente, Valsts probācijas dienesta Līvānu struktūrvienības vadītāja
Iveta Vilcāne un prezentēja informāciju par probācijas dienesta lomu Latvijā.
22. maijā 9. un 12. klašu skolēnus uz stundu aicinās pēdējais zvans.
Vēl arī skolēnus, skolotājus un vecākus gaida šī mācību gada pēdējie pasākumi – matemātiskās spēles brīvā dabā,
tradicionālās tūrisma sacensības, izlaidumi.

Vārkavas vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā Helēna Ērgle un Silvija Stankeviča.
12.klases izlaidums notiks 20. jūnijā plkst. 18.00.
Šogad Vārkavas vidusskolas 12. klasi beidz - Kārlis Andiņš, Ilze Bartuseviča, Roberts Cepurnieks, Jānis Kapustins,
Jānis Kokorīts, Brigita Kokiņa, Linda Landsmane, Gunita Lazdāne, Valdis Mikitāns, Raivis Spūlis, Edgars Soms,
Sanita Šalkovska, Edgars Taškāns, Vineta Vingre. Klases audzinātājs Mindaugs Bitinas.
9.klases izlaidums notiks 13. jūnijā plkst. 18.00.
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Šogad Vārkavas vidusskolas 9. klasi beidz – Mikus Ancāns, Pauls Bobkovs, Ilze Brakovska, Ieva Dzene, Arnis Dzenis,
Līga Gadzāne, Juris Gavars, Juris Kapustins, Aigars Kveders, Valdis Lauskis, Laura Lazdāne, Imants Lazdāns,
Juris Lozda, Arvis Onckulis, Juris Paukšte, Gita Sparāne, Ainis Siksnāns, Mārtiņš Šalkovskis, Matīss Upenieks,
Laura Trubiņa, Sintija Vilcāne. Klases audzinātāja Helēna Piziča.
v
Vanagu pamatskola ielūdz uz pasākumiem - 29. maijā plkst. 11.00 notiks ģimeņu sporta svētki, bet 13. jūnijā plkst.
18.00 - 9.klases izlaidums!
Šogad Vanagu pamatskolas 9. klasi beidz - Sintija Isajeva, Edgars Romāns, Andis Staģītis, Ivars Praņevskis, Evita
Romāne, Aija Skutele, Jānis Dreimanis, Juris Vaivods. Klases audzinātāja – Iveta Isajeva.

v
Rimicānu pamatskola aicina mīļās māmiņas un vecmāmiņas, mīļos tētus un vectētiņus uz Ģimenes
dienas koncertu, kas notiks 20. maijā plkst. 12.30 skolas lielajā klasē!
Pēc koncerta plkst. 14.00 uz sapulci Rimicānu pamatskolas lielajā klasē tiek laipni aicināti visi vecāki,
kuri vēlas 2009./2010. m. g. laist savas atvases, sākot no 2 gadu vecuma, Rimicānu pirmsskolas
izglītības iestādē „Zīļuks”.
9. klases izlaidums notiks 12. jūnijā plkst. 15.00.
Šogad Rimicānu pamatskolas 9. klasi beidz – Diāna Ceple, Mārtiņš Ceplis, Ieva Mičule. Klases audzinātāja Vija Jakimova.

Nepaliec mājās
v
30. maijā plkst. 12.00 Rožkalnu KN notiks Bērnības svētki.
Šogad mūsu novadā šos svētkus svinēs 17 jaunie novadnieki: no Vanagu puses - Smagare Anna, Vilcāns Ralfs,
Babris Jānis, Lācis Armīns, Vilcāne Linda, Praņevskis Miķelis; no Rimicānu puses - Jaudzems Elvis,
Lazdāns Ernests; no Arendoles puses - Cauna Ringolds, Zakareviča Mairita; no Lazdānu puses - Sparāns
Dāvis; no Vecvārkavas un Vecvārkavas puses - Poplavska Sanija, Some Elizabete Maija, Šeršņova Daniela,
Āpšiniece Ieva, Gailuma Daina, Zagorska Gunta.
Pasākumu piepildīs Vanagu pamatskolas teātra pulciņš un vadīs šī pulciņa skolotāja Nataļja Skutele.

v
Rožkalnu KN direktore J. Ancāne informē, ka 9. maijā Rimicānos notika pasākums, kas bija veltīts Mātes dienai.
Koncertu sniedza vokālais ansamblis "Savādi gan" (vad. L.Gžibovska) un Rudzātu līnijdeju grupa (vad. J. Ļubka –
Tarasova). Svētkos sveikt māmiņas un sirsnīgus vārdus teikt bija ieradušās novada domes priekšsēdētāja Antra
Vilcāne un Aglonas maizes muzeja īpašniece Vija Ancāne. Kultūras namā aplūkojama vietējo rokdarbnieču
darinājumu izstāde. Paldies krāsaino un skaisto darbu autorēm: E.Kancānei, I.Smolenskai, H.Lazdānei un
L.Kirilovai! (Daži no rokdarbnieču darbiem ir nopērkami.)

Mūžības balss – aprīlī mūžībā aizgājuši -Vladislavs Vaivods ( 06.05.1938. – 11.04.2009.),Helēna
Pudāne (17.11.1918. – 21.04.2009.).Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Stārķa nesums - 18.aprīlī pasaulē nāca Dominiks Kusiņš! Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Evitai
Kusiņai un tētim Jurim Lazdānam!
25.aprīlī pasaulē nāca Elza Skalbe! Vissirsnīgākie sveic ieni māmiņai Andai Vaivodei un tētim Valdim
Skalbem!

Pateicība– pirms kāda laika novada teritorijā plosījās kūlas ugunsgrēki – upes līčos pie baznīcas,
pie kapiem Dubencā, „Skujevkā”, „Gavaros” dega pat mežs un purvs. Ugunsgrēka likvidācija ilga trīs
dienas. Tā dzēšanā bija jāiesaistās A. Onckulim, F. Pizičam, E. Sparānam. Taču vislielāko pateicību
Vārkavas novada dome, kā arī ugunsgrēkā cietušo zemju īpašnieki izsaka brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem: Kārlim Andiņam, Ervīnam Onckulim, Arnoldam Onckulim, Mārcim Pastaram, Jānim
Bartusevičam, Mārtiņam Pastaram, Andžejam Ancānam, Mārim Upeniekam, Mārtiņam Ancānam,
Mikum Ancānam, Ivaram Neliusam, Jānim Kapustinam, Jurim Kapustinam!
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Izdevējs: Vārkavas novada dome
Tirāža: 500 eksemplāri
Materiālus apkopoja un sagatavoja: Maija Praņevska ( mob. tālr. 26611934, edrese – voguls@inbox.lv)
Logo ideja – Jānis Zarāns
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