
Maijā notika divas Vārkavas novada domes apvienoto komi-
teju sēdes (8., 22.maijā) viena ārkārtas domes sēde (15.maijā) 
un kārtējā domes sēde (29.maijā).  
  
♦ Pašvaldība pārdod  
 
Vārkavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamu man-
tu kā lietu kopību – ūdenstorņa metāla un dzelzsbetona konstruk-
cijas, kuras vērtība ir Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati 00 santī-
mi). Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu ie-
sniedzami Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas iela 5, Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335, darba dienās no 
24.maija līdz 2012.gada 1.jūlijam (ieskaitot) darba laikā no 
plkst.8.00-16.00 pie sekretāres, tālr. 28239646. Kontaktpersona 
Elmārs Sparāns, tālr. 29446486. Gadījumā, ja pēc sludinājuma publicē-
šanas piesakās vairāki pircēji, tad saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu tiek rīkota izsole. 
 

♦ Norit “Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas” 
izstrāde 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantu un 
10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta 1.daļas 
3.punktu, 12.panta 1.daļu, 20. un 21.pantu un Pārejas noteikumu 
7.punktu, Vārkavas novada pašvaldība 2012.gada 16.maijā ir sākusi 
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta „Vārkavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas” izstrādi turpmākiem 18 gadiem 
(no 2012. līdz 2030. gadam). “Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas” darba uzdevums lasāms www.varkava.lv/labā 
izvēlne/domes sēžu protokoli/domes ārkārtas sēde Nr.8 (15.05.2012). 
 
♦ Apstiprināti saistošie noteikumi  

 
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.40 „Par Vārkavas novada paš-
valdības speciālo budžetu 2012.gadam”. Pašvaldības speciālā bu-
džeta ieņēmumi ir 29438 LVL un izdevumi ir 29438 LVL ar lī-
dzekļu atlikumu uz 2012.gada sākumu 7808 LVL. 

 
♦ Apstiprināta un nodota publiskai apspriešanai Vārkavas 

novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
1.redakcija un Vides pārskats  

 
PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO 

APSPRIEŠANU 
  

 
Saskaņā ar Vārkavas novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu 
Nr.9, 7.§. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Vārkavas novada 
attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un Vides 
pārskats, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā ga-
da 6.jūnija līdz 9.jūlijam. 
 
 Ar novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas 

materiāliem laika posmā no š.g. 6.jūnija līdz š.g. 9.jūlijam 
var iepazīties:  
∗ Vārkavas novada domē, 2.stāvā darba dienās no 8.00

-12.30 un 13.00-16.30; 
∗ Vārkavas novada pagastu pārvaldēs; 
∗ Vārkavas novada domes mājaslapā  - Vārkavas no-

vada attīstības programma 2012.- 2018.gadam. 
∗    Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Vārka-
vas novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams 
iesniegt līdz 2012.gada 9.jūlijam Vārkavas novada 
domē,  Vecvārkavā, Skolas ielā 5 vai sūtot anketu pa 
pastu uz adresi: Vārkavas novada dome, Vecvārkava, 
Skolas iela 5, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-
5335. 
∗     Komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam 
izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti mate-

riāli, kā arī novada domes mājaslapā www.varkava.lv. 
Par Vārkavas novada attīstības programmas izstrādi un 
par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: SIA 
“Livland” projektu vadītāja Veldze Liepa, tel.: 
67289882, e-pasts: veldze.liepa@livland.lv. 
  
Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām iegūs pārsteigu-
ma balvu no SIA „Livland” sabiedriskās apspriešanas 
laikā Vārkavas novada domē, Vecvārkavā, Skolas ielā 5, 
kur notiks šo pārsteiguma balvu izloze. 
 
Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
tiek sagatavota projekta „Vārkavas novada pašvaldības attīstī-
bas plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta 
mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti 
Vārkavas novada pašvaldībā, izstrādājot Vārkavas novada 

DOMES LĒMUMI 

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 . 6  ( 7 0 ) 2 0 1 2 . g a d a  1 3 . j ū n i j s  

 

Novada attīstības programmas 1.redakcijas  sa-
biedriskās apspriedes sanāksmes notiks: 
∗ 2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Vanagos – Vana-

gu pamatskolā, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas 
novads; 

∗ 2012.gada 28.jūnijā plkst.13.00 Vecvārkavā - 
Vārkavas novada domē, Vecvārkava, Skolas iela 5; 

∗ 2012.gada 28.jūnijā plkst.15.00 Vārkavā – Vārka-
vas pagasta pārvaldes telpās, Kovaļevsku iela 4, 
Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads; 

∗ 2012.gada 29.jūnijā plkst. 11.00 Piliškās – Pilišku 
saieta vietā, Pilskalna ielā 12-2, Vārkavas pagasts, 
Vārkavas novads; 

∗ 2012.gada 29.jūnijā plkst. 13.00 Arendolē – 
Arendoles saieta vietā,  Arendole, Rožkalnu pa-
gasts, Vārkavas novads; 

∗ 2012.gada 29.jūnijā plkst. 15.00 Rimicānos – 
Rožkalnu kultūras namā, Saules iela 8, Rimicāni, 
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads. 



♦ Precizēti saistošie noteikumi 
Pielikums Nr.4 

Apstiprināti ar 

Vārkavas novada domes 

15.05.2012. lēmumu (protokols Nr.8/9) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 37 “GROZĪJUMI 2010.GADA 23.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS NOVA-

DA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 “PAR PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ”” 
Izdoti, saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.,4.daļu. 

Izdarīt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „PAR PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀR-
KAVAS NOVADĀ” šādus grozījumus: papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 2.4. un 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.4. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu; 
  2.5. Pabalsts stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai”; 
papildināt saistošos noteikumus ar jaunām V¹ un V² nodaļām šādā redakcijā: 

„ V¹. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu 
5.¹1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodro-

šināšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. 

5.¹2. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kuru deklarē-
tā un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas 
reģistrācijas brīža, ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
5.¹3. Pabalsta apmērs ir Ls 150 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi) par katru jaundzimušo bērnu. 

5.¹4. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis 
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 

5.¹5. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 
     5.¹5.1. iesniegums; 

5.¹6. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. 

5.¹7. Ja pabalsta pieprasītājs laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Dienesta vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termi-
ņa ierobežojuma. 

5.¹8. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo sum-
mu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, pabalsta summu piedzen Vārkavas novada dome, ceļot prasī-
bu tiesā. 

5.¹9. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā. 
5.110.Pabalsts piešķirams par jaundzimušajiem, kas dzimuši pēc 2011.gada 31.decembra. 
 

V². Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 

5.²1. Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai sniegto  stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai, 
neizvērtējot personas materiālo stāvokli. 
5.²2.. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un 
deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā. 
5.²3. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 45 (četrdesmit pieci lati 00 santīmi). 
5.²4. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 
     5.¹4.1. iesniegums; 
     5.¹4.2. izdevumus apliecinoši dokumenti (čeki, kvītis). 
5.²6. Pabalsts pieprasāms viena mēneša laikā pēc izrakstīšanās no slimnīcas.” 

  6.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„6.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītājs.”; 
6.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 
„6.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikumu Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītājs pieņem viena mēneša 

laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas.” 

Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

                                               Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne         
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 Saņemts atbalsts projektā “Nāk  

draugi izkrāsot bērnību!”  
 

          Iesaistoties Caparol Baltica un Būvniecības na-
ma „Kurši” rīkotajā bērnudārzu atjaunošanas projektā 
„Nāk draugi izkrāsot bērnību!”, Rimicānu PII saņēma 
atbalstu uzlabot savu telpu stāvokli. Neizsakāms bija 
PII kolektīva prieks, ka no saņemtajiem, izskatītajiem 
un izvērtētajiem 168 bērnudārzu pieteikumiem, rimi-
cānieši bija to desmit bērnudārzu skaitā, kuriem ir dota 
iespēja iegūt atjaunotu, skaistu un krāsainu izskatu! Ir 
notikušas tehniskās konsultācijas, tikšanās ar dizaineri. 
Līdz 15.jūnijam tiks veikta materiālu un instrumentu 
piegāde. Uzsākt remontdarbus varēs gan grupiņas 
„Zīļuks”, gan grupiņas „Sprīdītis” telpās. Darbi būs 
jāveic vecākiem un bērnudārza darbiniekiem bez algo-
ta darbaspēka piesaistīšanas. Rimicānu PII kolektīvs 
cer arī uz vietējās sabiedrības atbalstu. Latvijas uzņē-
mumi, kas sniedz savu atbalstu un ieguldījumu bērnu-
dārzu atjaunošanas projekta realizēšanai, ir pārliecināti, 
ka kopīgiem spēkiem, pašaizliedzīgi strādājot, ir iespē-
jams izkrāsot mūsu bērnu bērnību košākās un laimīgā-
kās krāsās, jo bērni ir mūsu lielākā vērtība. 
 

Velta Ziemele, Rimicānu PII vadītāja 

  

VANAGU DRAUDZES BAZNĪCA SAŅEM 
DĀVINĀJUMU  

 
Maijā vanadzieši piedzīvoja patīkamu pārsteigu-

mu – no baznīcas galvenajiem vārtiem līdz pakāpie-
niem, kas ved uz baznīcu, tika izbūvēts plats, bruģēts 
celiņš. Tik dāsns un cēls dāvinājums nāk no Kocēnu 
novada Bērzaines pagasta zemnieku saimniecības 
„Dzintari” īpašnieka Andreja Kārkla, kura vecāki – 
Anna Ancāne un Antons Kārkls - ir cēlušies no Rož-
kalnu pagasta Augšmuktiem un Jaudzemiem. Anna 
nāk no slavenās un kuplās Ancānu dzimtas, bet tēvs 
no Norkārkļiem – tikai šis dzimtas uzvārds laika gaitā 
ir pārveidojies līdz īsākai formai. Anna un Antons ap-
precējās Latgalē, taču pārcēlās uz dzīvi Valmieras pusē, 
jo Vidzemē viņiem piešķīra zemi. Andreja Kārkla māte 
Anna, dzimusi 1903.gadā, ilgus gadus strādāja par mei-
tu un daļu savu iekrājumu ziedoja Vanagu baznīcas 
celtniecībai. Andrejs Kārkls, kurš arī ir jau sasniedzis 
cienījamu vecumu – 68 gadus – būdams vienās bērēs 
šai pusē, nolēma, ka ziedos vecāku dzimtajai baznīcai, 
jo „nedrīkst aizaudzēt takas uz tempļiem”. 

M. Praņevska  
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Pagājušā gada nogalē Vārkavas, Preiļu, Līvānu, Aglo-
nas un Riebiņu novadu domes saņēma biedrības „Preiļu 
rajona partnerība” aicinājumu piedalīties mazo grantu pro-
jektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura mērķau-
ditorija bija novada iestādes, biedrības, iniciatīvas grupas, 
kuras tika aicinātas izstrādāt un iesniegt projektus vides un 
sociālās infrastruktūras sakārtošanai, dažādu pasākumu ie-
viešanai savā pilsētā vai pagastu teritorijā. Obligāts prog-
rammas nosacījums bija iedzīvotāju brīvprātīga iesaistīšana 
paredzētajās aktivitātēs, tādējādi veicinot cilvēku dalību sa-
vas dzīves uzlabošanā. Biedrība uzņēmās projekta adminis-
trēšanu, savukārt katra pašvaldība bija aicināta finansiāli 
atbalstīt vismaz vienu projektu sava novada katra pagasta 
teritorijā. Atbalsta summa sastādīja 300 latus katram projek-
tam, kā arī 50 lati ir paredzēti labākā projekta apbalvošanai. 
Vārkavas novada pašvaldība piekrita piedāvājumam un šim 
mērķim nepieciešamo summu – 950 latus – atvēlēja no 
2012.gada pamatbudžeta.  

Vārkavas novada iedzīvotāji nebija pārāk aktīvi pro-
jektu rakstītāji – tika iesniegti 3 projektu pieteikumi – pa 1 
projektam no katra pagasta - un tā kā tie atbilda  vērtēšanas 
kritērijiem, tad arī visi trīs tika atbalstīti. Vārkavas pagastā 
atbalstu guva Vārkavas ciema jauniešu iniciatīvas grupa 
„Bez stereotipiem”, viņi savu ideju nosauca par „Kopā jaut-
rāk!”. Bērni un jaunieši jau sen vēlējās izveidot jauniešu sa-
biedrisko centru. Šis projekts būs pirmais solis pretī šim 
mērķim. Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā ir brīva telpa, kur 
iepriekš atradās pasta nodaļa, kas kopš pērnā gada nogales ir 
likvidēta. Šajā plašajā un gaišajā telpā jaunieši bibliotekāres 
Skaidrītes Trafimovas vadībā veidos sev brīvā laika pavadī-
šanas vietu – jauniešiem ir liela interese par ģitārspēli, tāpēc 
par projekta naudu tiks iegādātas 2 ģitāras, liels spogulis 
iespējamām deju stundām, izveidota neliela skatuve. Arī 
līdzfinansējums šim projektam gana prāvs – 96 lati, ko ie-
guldīs iniciatīvas grupas dalībnieki – par šo summu iegādā-
sies praktiskas lietas – gaismas ķermeņus, žalūzijas un citus 
interjera priekšmetus.  

Savukārt Rožkalnu pagastā projektu „Drošu vidi bēr-
nu priekam un atpūtai” iesniedza biedrība „Dzintars 2007”. 
Ar šī projekta palīdzību un savu līdzfinansējumu – 50 latiem 
– viņi uzlabos jau esošo bērnu rotaļu laukumu Rimicānos – 
te tiks mainīts līdzsvara baļķis, uzstādītas 2 atkritumu urnas 
un informatīvais stends, kurā būs atainoti drošības jautāju-
mi, nomainīts  šūpoļu sēdeklītis, sagādātas rotaļlietas smilšu 
kastei.  

Bet Upmalas pagastā iniciatīvas grupa „Pūdzeņas” 
Ivetas Isajevas vadībā labiekārtos ļoti iecienīto pludmali 
„Pūgaiņos”. Par projekta naudu un iniciatīvas grupas līdzfi-
nansējumu – 200 latiem - Dubnas krastā taps lapene, tiks 
uzlabota un atvieglota atpūtnieku piekļūšana upei. 

Vārkavas novada iedzīvotāju iesniegtos projektus vērtēja 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne, paš-
valdības izpilddirektors Elmārs Sparāns un biedrības „Preiļu 
rajona partnerība” koordinatore Valija Vaivode.  

 
M. Praņevska  

VASARĀ INICIATĪVAS GRUPAS UN BIEDRĪBA “DZINTARS 2007” ĪSTENOS 
PROJEKTUS 



vien papildināsies. Taču pēc „Siera kluba” iniciatīvas 
pirms pāris gadiem čakli strādāja ne tikai bērnu rokas, bet 
arī prāti – grāmatā „Pasakas piena glāzē” ir apkopotas 
labākās bērnu sacerētās pasakas par piena tēmu, kā arī ne 
mazāku interesi ciemiņi izrādīja par vēl vienu biedrības 
izdevumu - skaisto Siera tērpu kalendāru. Iespējams, ka 
drīzumā sabiedriskā centra apkārtnes ainavu rotās krāš-
ņas koka govis – šādu konkursu iecerēts izsludināt mācī-
bu iestādēs, kur top galdnieki. Protams, tā nav vienīgā 
iecere un vajadzība – darbu vēl daudz, un tie skar ne tikai 
apkārtnes labiekārtošanu. Šobrīd aktuālākais ir sabiedris-
kā centra nodrošināšana ar IT iekārtām – tas ļaus iecerē-
tos pasākumus rīkot atbilstoši mūsdienu prasībām. 

M.Praņevska 

VĀRKAVAS NOVADS PAR VĒL VIENU 
SABIEDRISKO CENTRU BAGĀTĀKS  

 
Maija nogalē Vārkavas novada Rožkalnu pagasta 

„Lozdās”, visā Latvijā pazīstamās biedrības „Siera 
klubs” valdes priekšsēdētājas Vandas Davidanovas 
dzimtajās mājās, durvis vēra sabiedriskais centrs 
„Jaunlozdas”. Jaunais, sabiedriskais centrs ir moderna, 
neliela divstāvu ēka, un, lūkojoties uz to, grūti 
iedomāties, ka iepriekš tā bija kūts, kas savu jauno 
izskatu un statusu ieguva, pateicoties LEADER 
projektu konkursam. Šeit Vanda Davidanova, 
organizējot dažādas aktivitātes, turpinās īstenot 
biedrības mērķus un uzdevumus un, būdama liela savas 
dzimtās vietas patriote – Vārkavas novada vārds ik pa 
laikam ievijas saimnieces runā - vienlaikus ar siera 
popularizēšanu nesīs zināmu artavu arī Vārkavas 
novada atpazīstamībai un attīstībai – šeit iecerēts 
izveidot unikālu, nekur citur Latvijā neesošu 
izglītošanās un relaksēšanās vietu. Šurp dosies ne tikai 
vietējie iedzīvotāji, bet arī tālāki ciemiņi – jau šobrīd ir 
pieteikušās vairākas grupas, kas vēlas redzēt un uzzināt 
ko jaunu. Šis sabiedriskais centrs ir arī veltījums 
dzimtajai sādžai, kurā no 7 saimniecībām ir palikušas 
tikai 2, pie tam otrā saimniecībā dzīvo tikai viena sirma 
māmuļa.  

Pirmos uz jauno sabiedrības pulcēšanās un 
izglītošanās vietu Vanda Davidanova aicināja mazās 
Vanagu pamatskolas skolēnus un pedagogus. Tikšanās 
mērķis bija iepazīstināt ar biedrības „Siera klubs” 
darbību un pastāstīt bērniem par „baltā zelta” jeb piena 
vērtību, par piena produktu un ēdienu daudzveidību, 
protams, īpašu vērību pievēršot sieram – kā to ražo, kā 
tie iedalās, kādi ir populārākie, kā sieru izmanto ēdienos. 
Lekcija izvērtās ļoti saistoša, daudz jauna uzzināja ne 
tikai jaunākā paaudze, bet arī pieaugušie. Stāstījumu 
papildināja arī ļoti patīkama praktiskā daļa, proti, 
dažādu sieru šķirņu un jogurta degustācija. Namamāte 
aicināja bērnus neignorēt piena produkts, lietot tos 
uzturā tik daudz, cik vien iespējams. Bērni atzina, ka, 
dzīvojot laukos un tādās saimniecībās, kur pārsvarā 
nodarbojas ar gaļas vai piena lopkopību, citādi nemaz 
nevar būt – piens un tā produkti ir ikdienas uztura 
pamats. Arī sierus sien daudzās mājās, ik pa laikam tie 
pat sāk apnikt. Pēc degustācijas ciemiņi tika aicināti 
doties uz otro stāvu, kur bija aplūkojama govju izstāde. 
Kā smej pati saimniece, viņai ir 75 govis – dažas no tām 
ir rūpnieciski ražotas, taču lielākā ir bērnu roku 
darinātas – pirms dažiem gadiem „Siera klubs” 
organizēja šādu konkursu, un bērni no visas Latvijas 
veidoja govis no dažādiem materiāliem un dažādās 
tehnikās - te sastopamas krustdūrienā izšūtas, salīmētas 
no papīra, sašūtas no pogām un auduma 
pārpalikumiem, adītas, tamborētas, salīmētās no 
pupiņām, sameistarota no vecas  tējkannas un PET 
pudelēm – bērnu izdomai robežu nav. Namamāte 
plāno, ka turpmāk visiem ciemiņiem viņa lūgs 
ciemakukulī vest gotiņu - tā šī interesantā kolekcija ātri 
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MĀCĪBU GADA PĒDĒJĀ DIENĀ APBALVO 
LABĀKOS SKOLĒNUS, SPORTISTUS UN 

KLASES  
 

Vārkavas novada izglītības iestāžu skolēni, peda-
gogi un vecāki mācību gada pēdējā dienā pulcējās Vec-
vārkavas estrādē, kur notika svētku koncerts, kurā savus 
labākos priekšnesumus rādīja skolu interešu pulciņu da-
lībnieki, bet labākie skolēni, klases un sportisti saņēma 
atzinības rakstus un naudas balvas.  

Pērnā gada aprīlī Vārkavas novada dome  pieņēma 
lēmumu, ka mācību gada beigās apbalvos katras skolas 
labāko klasi, gada skolēnu un gada sportistu. Gada klases 
saņem apmaksātu vienas dienas ekskursiju, bet gada sko-
lēns un sportists atzinības rakstu un naudas balvu – 20 
latus. 

Šajā mācību gadā skolas šīs nominācijas sadalīja 
šādi: Vārkavas vidusskolā „Gada skolēns” - Sintija Zie-
mele, „Gada sportists” – Lauris Gavars, „Gada klase” – 
divpadsmitie. Vārkavas vidusskola šogad izvirzīja vēl 3 
nominācijas – „Dižais stāstnieks”, ko ieguva Kristians 
Plots, „Lielais stāstnieks”, ko ieguva Zigmārs Lozda un 
„Dižie smīdinātāji” – Raitis Domuļevs, Kristians Plots 
un Zigmārs Lozda. Vārkavas pamatskolā „Gada skolēns” 
un arī „Gada sportists” ir Eglons Raudziņš. Gada klase – 
devītie. Vanagu pamatskolā „Gada skolēns” – Ieva Sku-
tele, „Gada sportists” – Iluta Vilcāne, „Gada klase” – 
devītie.  

Pašvaldības naudas balvas, mācību gadu noslē-
dzot, paredzētas arī valsts olimpiāžu un konkursa „Vai 
pazīsti savu organismu?” uzvarētājiem: par 1.vietu – 50, 
par 2.vietu – 40, par 3.vietu - 30, par atzinību – 20 lati; 
starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji par 1.vietu saņem 20, 
par 2.vietu - 15, par 3.vietu - 10, bet par atzinību – 5 la-
tus. Savukārt valsts nozīmes konkursu uzvarētāji par pir-
mo vietu saņem 5 latus, par otro - 4, bet par trešo – 3. 
Olimpiāžu un konkursu uzvarētājus sveica savās skolās:  
Vārkavas vidusskolā Sintiju Ziemeli par 2.vietu starpno-
vadu krievu valodas, latviešu valodas un literatūras olim-
piādēs, par 3.vietu starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē, 
par atzinību starpnovadu mūzikas olimpiādē; Lauru Vai-
vodi par 2.vietu, bet Lauru Lazdāni par 3.vietu starpno-
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 DEJU GRUPAI “DAINA” 10 GADU  
JUBILEJA 

Vārkavas novada Kultūras centra mākslinieciskās paš-
darbības kolektīviem, kas kopumā ir 10, šis ir jubileju gads – 
4 kolektīviem aprit 10 gadi, viens no tiem ir deju grupa 
„Daina”, kas ir Vārkavas vidusskolas pedagogu, darbinieku, 
skolēnu vecāku radošo izpausmju visnoturīgākā lieciniece. 
Šo 10 gadu laikā deju kopa, kas sastāva ziņā ir mainījusies 
pavisam nedaudz, bet dalībnieku skaita ziņā kopš 5 gadu 
jubilejas itin nemaz – viņas ir 11 - Daina Mikitāne, Gita 
Some, Lolita Kancāne, Mairita Stulpiņa, Silvija Stankeviča, 
Iveta Lazdāne, Aija Lazdāne, Anita Lazdāne, Irēna Toločko, 
Iveta Stivriška, Kristīne Plote (attēlā) turpina pārsteigt un 
iepriecināt – pirmkārt, ar savu plašo repertuāru; otrkārt, ar 
apbrīnojamu spēju šo repertuāru ātri un kvalitatīvi apgūt; 
treškārt, ar savu horeogrāfisko dzirksti – deju grupa apgūst 
ne tikai tradicionālās un visā Latvijā zināmās līnijdejas, bet 
arī rada savas dejas, tāpēc viņas uzskata, ka nevar saukties 
tikai par līnijdeju kolektīvu. Ceturtkārt, ar savu izdomu, it 
īpaši, kad novadā notiek tematiskie pasākumi – viņu uzstā-
šanās vienmēr ir ļoti neparastas un atraktīvas. Piektkārt, 
katrā uzstāšanās reizē, un to nav mazums, viņas izskatās 
citādi – par to jāpateicas tērpiem, kas ir šūti un piemeklēti 
tā, lai tie savstarpēji būtu pēc iespējas vairāk saskaņoti – tas 
ļauj variēt un ikreiz izskatīties ļoti skaisti. Arī jubilejas kon-
certā „Daina” priecēja ar saviem jaunajiem tērpiem – tos 
sagādāt ir palīdzējusi arī pašvaldība – šogad visu kolektīvu - 

vadu bioloģijas olimpiādē; Arvi Spuriņu par 1.vietu starpno-
vadu ģeogrāfijas olimpiādē; Ievu Mičuli par atzinību starp-
novadu ekonomikas olimpiādē; Ilzi Brakovsku par atzinību 
starpnovadu krievu valodas olimpiādē; Gitu Sparāni par 
3.vietu publiskās runas konkursā „Es piedzimu laikā”; Sandi 
Brakovski par atzinību, bet Aurēliju Vaivodi - Šulti par 
3.vietu  starpnovadu 4.klases olimpiādē; Uldi Valaini par 
2.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē; Zigmāru Loz-
du par atzinību starpnovadu mūzikas olimpiādē; Sandri 
Vaivodu par 3.vietu starpnovadu vizuālās mākslas olimpi-
ādē; Eviju Vaivodi par atzinību starpnovadu matemātikas 
olimpiādē; Zani Gavari par otro vietu valsts ziemas vieglat-
lētikas čempionātā un par trešo vietu valsts vasaras vieglat-
lētikas čempionātā;  Lauri Gavaru par 2.vietu valsts ziemas 
vieglatlētikas čempionātā un par 2.vietu valsts vasaras viegl-
atlētikas čempionātā. Vārkavas pamatskolā prēmēja Eglonu 
Raudziņu par 1.vietu starpnovadu matemātikas un starpno-
vadu bioloģijas olimpiādēs un 3.vietu starpnovadu fizikas 
olimpiādē; Ritu Ploni par 2.vietu starpnovadu vizuālās māk-
slas olimpiādē. Vanagu pamatskolā naudas balva Ērikam 
Pūgam par 3.vietu starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē.  

M.Praņevska 

jubilāru katra dalībnieka tērpu iegādei ir atvēlēti 50 lati. Taču 
„Daina” gan šoreiz, gan visus iepriekšējos gadus tērpos ir ie-
guldījusi arī daudz savu līdzekļu un darba – kolektīvā ir 2 dalīb-
nieces, kas prot gan šūt, gan modelēt, gan veidot stilu – tā ir 
Iveta Lazdāne un Gita Some. Šim jubilejas koncertam Gitas 
prasmīgās rokas un mākslinieciskais redzējums bija īpaši cītīgi 
likti lietā. Taču visvairāk viņas priecē ar savu vieglumu, azartu, 
sievišķību, un par šo dejas burvību un pelēkās ikdienas pārvēr-
šanu krāšņumā vislielākais paldies jāsaka „Dainas” vadītājai, 
Vārkavas vidusskolas matemātikas skolotājai Dainai Mikitānei, 
kas uz šiem gadiem atskatās, sakot šādi: „Un tā, tieši pirms 10 
gadiem viss sākās - mana sen izsapņota, spītīga vēlēšanās iepa-
zīt uz izdzīvot dejas burvību un pārliecinošs „Jā!”, saņemot 
uzaicinājumu kļūt par deju kolektīva vadītāju. Lai gan, laikam 
ritot, entuziasms ir kļuvis rāmāks, iknedēļas mēģinājumi, ļaujo-
ties dejai, ir kā balzāms dvēselei - kustību prieks un skaista 
mūzika tam pāri kā varavīksne, sirsnīgas sarunas atpūtas brī-
žos, kas mijas ar atspirdzinošu humora devu un uzdrīkstēšanās 
eksperimentēt ar savu ārējo tēlu. Tā es vairoju savu enerģiju un 
šis ir mana dzīvesprieka noslēpums! Paldies par to meitenēm!” 

Deju grupa vēlējās savu jubileju svinēt vasarā, Vecvārkavas 
estrādē, kur ir daudz vietas un romantiska gaisotne. Ar šo jubi-
lejas koncertu tiktu atklāta arī estrādes vasaras sezona, taču 
laika apstākļiem bija labpaticies šo ieceri izjaukt – 1.jūnija pie-
vakare bija ļoti lietaina un vēsa, tāpēc svinētāji pārcēlās uz Rož-
kalnu kultūras namu. Jubilāres uz skatuvi devās četrreiz, skanot 
popūrijam Austrumu, sambas, disko un valša ritmos, viņas 
izpildīja dažādu deju fragmentus. Koncertā uzstājās arī citi 
novada pašdarbības kolektīvi, ar kuriem „Dainai” ir vai ir bijusi 
kāda saistība, piemēram, vokālajā ansamblī „Savādi gan” dzied  
2 deju grupas dalībnieces Gita Some un Aija Lazdāne; folklo-
ras kopas „Vecvārkava” un „Dainas” mēģinājumi notiek Vār-
kavas vidusskolas telpās, pie tam vairums abu kolektīva dalīb-
nieču ir kolēģes; vokālā ansambļa „Dziedi līdzi!” dalībniece un 
vienlaikus Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcā-
ne kādu laiku ir dejojusi „Dainā”; senioru deju grupa „Dzīves 
virpulī” ir radoši tuva; Vārkavas pašdarbnieku teātrī spēlē viena 
„daina” – Silvija Stankeviča. Koncerta izskaņā šie kolektīvi arī 
ļoti atraktīvi jubilāres apsveica. Svētku uzrunu teica arī Vārka-
vas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne, kā arī īpaši 
sirsnīgi savā paspārnē esošo kolektīvu sveica Vārkavas vidus-
skolas direktore Anita Vilcāne un direktores vietniece Sandra 
Lazdāne. Taču „Dainai” ir izveidojusies draudzība arī ar citu 
novadu kolektīviem – ar jauku uzstāšanos un dāvanām bija 
ieradušies Līvānu līnijdeju klubs „Black coffee”, Saunas tautas 
nama līnijdeju kolektīvs un Varakļānu līnijdeju grupa „Četras 
debesspuses”. Pasākuma organizētāja, scenārija autore un arī 
vadītāja bija Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne un amatier-
teātra dalībnieks Oļegs Vaivods - viņi uz skatuves uzbūra kov-
bojisku un humorpilnu gaisotni, bet sirsnību un mīļumu piešķī-
la „Dainas” dalībnieču bērni – Kristians Plots, Sabīne Stivriška, 
Laura Lazdāne, Gunita Lazdāne un Valdis Mikitāns, kuri arī 
iejutās vadītāju lomā un vēstīja skatītājiem, ko  kolektīva dalīb-
niecēm nozīmē viņu sirdslieta - deja. Pēc koncerta svinīgās 
daļas ciemiņi tika aicināti uz šampanieša glāzi, svētku mielastu 
un balli. Par pasākuma vizuālo un saviesīgo pusi rūpējās Rož-
kalnu bibliotēkas bibliotekāre Iveta Some. (“Dainas” jubilejas 

koncerta fotogrāfijas, kā arī citu jaunāko notikumu fotogrāfijas aplūko-

jamas www.varkava/fotogalerija.)     

     M .P r aņ e v ska



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. 

 
6  

Vārkavas novada Kultūras centra pasākumi  

∗ 22.jūnijā plkst.17.00 novadnieku tikšanās Arendolē 
„Pie atmiņu ugunskura”. Turpinājumā zaļumballe. 

∗ 23.jūnijā plkst.22.00 Vecvārkavas estrādē Līgosvēt-
ku zaļumballe kopā ar grupu „Pēc pusnakts”. Ieeja - 
brīva. 

∗ 29.jūnijā plkst.20.00 Pilišku saieta vietā Pēterdienas 
koncerts. 

∗ 7.jūlijā plkst.20.00 Vecvārkavas estrādē izklaidējošs 
pasākums visai ģimenei „Adrenalīnšovs” ar LNT 
šova „Okartes akadēmija” finālistu - Sabīnes Berezi-
nas un Kristapa Pujāta piedalīšanos un citiem pārstei-
gumiem. Turpinājumā zaļumballe. 

∗ 14.jūlijā plkst.19.00 Vecvārkavas estrādē Pilngadības 
svētki. Turpinājumā zaļumballe kopā ar grupu 
„Galaktika”.  

Šogad pilngadības svētkus svin šādi novada jaunieši:  
Andžejs Ancāns no Brodužiem, Evita Beča no Mizov-
skiem, Sanita Borovika no Rožkalnu pagasta, Mārtiņš 
Ceplis no Jaudzemiem, Evija Dāvida no Pūgaiņiem, Rai-
vis Garkalns no Rožkalnu pagasta, Zane Gavare no 
Vecvārkavas, Signija Isajeva no Vanagiem, Jāzeps Ivulis 
no Augšmuktiem, Līga Jaunromāne no Romānvecu-
miem, Dagnija Kancāne no Vingriem, Guntars Kaža no 
Vārkavas pagasta Šķilteriem, Juris Kļavinskis no Kļavin-
skiem, Vairis Krēsliņš no Mazkursīšiem, Arnis Lavre-
novs no Ančkiniem, Reinis Lazdāns no Rimicāniem, 
Laura Plone no Piliškām, Toms Pujiņš no Rimicāniem, 
Rasma Rusiņa no Vilcāniem, Marija Seile no Vanagiem, 
Kristaps Smolenskis no Gadzāniem, Atis Soms no Vec-
vārkavas, Dmitrijs Stepanovs no Ančkiniem, Rihards 
Šulte no Vecvārkavas, Raivis Toločko no Mežarejām, 
Māris Upenieks no Vecvārkavas, Kristīne Vaivode – 
Šulte no Vecvārkavas, Aija Vaivode no Vanagiem, Kas-
pars Vilcāns no Šaripaukas, Sintija Ziemele no Vecvār-
kavas, Ilona Žukova no Ančkiniem. 
∗ 21.jūlijā plkst.20.00 Vārkavas estrādē pašdarbības 

kolektīvu koncerts. Turpinājumā zaļumballe. 
∗ 28.jūlijā plkst.19.00 Vecvārkavas estrādē Teātra 

svētki kopā ar Upmalas teātra draugu kopu. Turpinā-
jumā zaļumballe. 

 
Būsiet mīļi gaidīti! Sīkāka informācija afišās un 

www.varkava.lv! 

Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs lūdz 
novada iedzīvotājus iesaistīties muzeja ekspozī-
ciju veidošanā, dāvinot senas lietas, kuras aizmir-
stas stāv bēniņos vai šķūņos. (Tas var būt jebkas 
- petrolejas lampas, izkaptis, grābekļi, mu-
cas,  zirga aizjūgs, arī kolhoza laiku lietas.)
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 27059046 
vai 65329723. 
 
 

SIA "Jēkabpils autobusu parks" pasažieru pārva-
dājumu daļa informē, ka izmaiņu dēļ vilcienu 
kustības sarakstos no 2012.gada 27.maija noteik-
tas izmaiņas arī autobusu kustības sarak-
stos. Mainīts atiešanas laiks maršrutam: Preiļi-
Spričvecumi-Līvāni, kas sestdienās un svētdienās 
kursēs no Preiļiem plkst.14.00 (līdz šim 
plkst.14.15). Sīkāka informācija pa tālruni 
65322117 vai Preiļu autoostā. 
 
 

Kapu svētki Vārkavas novada katoļu un 
luterāņu draudžu kapsētās 2012.gadā  

 
Borbaļu kapos  9.jūnijā plkst.11.00; 

Augšmuktu kapos 1.jūlijā plkst.15.00; 
Lazdānu kapos 14.jūlijā plkst.12.00; 
Strodu kapos 14.jūlijā plkst.14.00; 
Pilišku kapos  21.jūlijā plkst.12.00; 
Āpšu kapos  21.jūlijā plkst.16.00; 

Vārkavas kapos  28.jūlijā plkst.12.00;  
Vanagu kapos 29.jūlijā plkst.13.00. 

  Š.g.17.jūnijā plkst.11.00 Vārkavas vidusskolas stadionā 

norisināsies Vārkavas novada soļošanas svētki. Sacensī-
bu nolikumu lasiet informatīvajā portālā www.varkava.lv 

jaunumu un sporta sadaļā. 

Novada iedzīvotājus aizvien satrauc klaiņojošie 
suņi, kas nereti nodara ļoti lielu postu un liek 
dzīvot nemitīgā trauksmē un bailēs. Vārkavas 
novada pašvaldība aicina klaiņojošo suņu saim-
niekus kļūt sociāli atbildīgiem un cītīgāk pieskatīt 
savus mājdzīvniekus! Ja situācijas ar klaiņojoša-
jiem suņiem kļūst nekontrolējamas, nemitīgi 
atkārtojas  vai sagādā nepatīkamus brīžus kaut 
vienreiz, jāvēršas pie iecirkņa policista, tālr. 
29155698 (Jānis Sparāns).   
 

Nākamais “Ozolupes” numurs iznāks 9.augustā.  


