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Decembris - Adventes laiks. Sācis pildīties arī svē-
tais 2016. gada cerību un sapņu trauks. Domas pa 
atmiņu ceļiem staigā.  2015. gadā ir bijušas dienas, 
kuras negribētos projām laist, bet vēl ilgi baudīt.  
Ir bijušas arī tādas, ka rūgtuma biķeris pāri ma-
lām kāpis. Tomēr pamatā diena pēc dienas pildī-
jušās ar nopietnu darbu. 

Vārkavas novada pašvaldība kopumā uz 2015. ga-
du var atskatīties ar labi un atbildīgi padarīta dar-
ba sajūtu. Finansiālā situācija mums ir stabila, un 
pilnā sparā rit darbu plānošana 2016. gadam. Un 
darbu ir daudz! 

Mīļie novada iedzīvotāji - gribu Jums novēlēt bal-
tus un gaišus Ziemassvētkus! Baltumā veidosim 
jaunas zīmes, stingras un pārliecinošas, tādas, kas 
atbilst mūsu iecerēm un plāniem. Lai katrā solī 
neaizstājams pavadonis ir cieņa un savstarpējā 
sapratne pret līdzcilvēkiem. Cilvēki, sniedzot palī-
dzīgu roku viens otram, vairo labo un skaisto.  

Katram cilvēkam svarīgi ir pievērsties ne tikai ma-
teriālajai, bet arī garīgajai pasaulei, lai lūgšana ir 
kaut neliela mūsu dienas sastāvdaļa.  

Paldies par darbu, ko darījāt savā, savas ģimenes 
un novada labā! Paldies par sapratni un atbalstu! 

Laimīgu Jauno cerību un jaunu iespēju 2016. ga-
du! Lai pāri visam staro mīlestība pret sevi, sa-
viem mīļajiem un pret pasauli aiz loga! 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska 

 
Tik viegli baltas pārslas krīt 
Un maigi zemi sedz, 
Bet sirdī iespīd brīnumstars, 
Ko skatiens nesaredz. 
 

Lai Ziemassvētku laiks sirdī ienes 
baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brī-
numainu spēku visam nākamajam 

gadam! Gaišus un priecīgus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno gadu vēlot, 

 
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta 

Kivleniece 
 

 
Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā 
Un dziesmā jau lāstekas spēlē, 
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā, 
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek. 
    

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, 
cerība un mīlestība jauniem darbiem 

un sapņiem! Gaišus Ziemassvētkus 
un radošu Jauno 2016.gadu! 

 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 

Mairita Stulpiņa 

Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā, 
Šai naktī sirds spēj mieru gūt. 
Šai naktī gribas degt un starot tā, 
Kā svecei egles zariņā. 
Ikvienam roku noglāstīt 
Un laipnu vārdu pasacīt.  
 

Vēlam Vārkavas novada iedzīvotājiem  
gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno gadu! 
 

Vārkavas novada Sociālais dienests 
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DOMES  LĒMUMI  2015. GADA  NOVEMBRĪ  
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

Novembrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (3. novembrī), do-
mes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (17. novembrī) un domes kārtējā sēde 24. 
novembrī).  

Domes ārkārtas sēdē 2015. gada 3. no-
vembrī lēma: par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada paš-
valdības budžetu 2015.gadam”; par Vārkavas 
novada izglītības iestāžu audzēkņu  uzturēšanas 
izmaksām 2015.gadā; par finansējuma piešķir-
šanu. 

 Aprēķināti izdevumi par vienu au-
dzēkni 2015. gadam  

Norēķiniem ar citām pašvaldībām ir aprēķināti 
izdevumi (šos aprēķinus veic, ņemot vērā 17 
pozīcijas, piem., atalgojumu (izņemot pedago-
gu), darba devēja valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabal-
stus un kompensācijas, izdevumus par komu-
nālajiem pakalpojumiem, remontdarbus un ie-
stāžu uzturēšanas pakalpojumus, kurināmo, 
mācību materiālus u.c. ) par vienu skolēnu: 
Vārkavas vidusskolā tie ir 720,49 eiro gadā, mē-
nesī 60,04; Vārkavas pamatskolā attiecīgi - 
1372, 58 un 114,38 eiro; Rimicānu PII - 1328,91 
un 110,74 eiro. Skolēnu skaits šajās izglītības 
iestādēs uz 2015. gada 1. septembri bija 127 
(kopā ar pirmsskolas grupu), 48 (kopā ar 
pirmsskolas grupu) un 34. 

 Piešķīra līdzekļus atdzelžošanas ie-
kārtu remontam  

Dome piešķīra līdzekļus  (943,80 eiro) Vārka-
vas pagasta Vārkavas ciema atdzelžošanas ie-
kārtu remontam.  Tos piešķīra  no Vārkavas no-
vada pašvaldības 2015. gada budžeta sadaļas – 
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 
 
Domes kārtējā sēdē 2015. gada 24. no-
vembrī lēma: par pamatbudžeta 2015.gadam 
izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vār-
kavas novada domes iestādēm; par grozīju-
miem Vārkavas novada domes lēmumā Nr.227; 
par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu; par zemes gabala sadalīšanu, no-
saukuma piešķiršanu un zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi; par zemes vienību platību preci-
zēšanu; par zemes gabalu ierakstīšanu Zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu at-
savināšanai; par zemes iznomāšanu; par pa-
matlīdzekļu norakstīšanu; par grozījumiem 
Vārkavas novada pašvaldības nolikumā „Par 
autotransporta izmantošanu”; par nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pie-
dziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu; par finan-
sējuma piešķiršanu; par transportlīdzekļa pie-
šķiršanu domes priekšsēdētājai; izskatīja ie-
sniegumus. 

 Ievēlēja Dzīvokļu komisijas locekli 

Dome ievēlēja Vārkavas novada domes Dzīvokļu 
komisijas  sastāvā Mairitu Stulpiņu. Tā kā viens 
no šīs komisijas locekļiem pirms kāda laika bija 
uzrakstījis atlūgumu, pašvaldība bija izsludinājusi 
vakanci uz šo amatu.  Tam pieteicās viena kandi-
datūra, kas arī tika ievēlēta.  

 Piešķīra transportu domes priekšsēdē-
tājai  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēr-
šanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Vārkavas no-
vada domes 14.08.2015. noteikumu „Par kārtību, 
kādā Vārkavas novada domes darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” 
12.punktu, Vārkavas novada dome nolēma: pie-
šķirt domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai uz 
pilnvaru laiku pienākumu pildīšanai 24 stundas 
diennaktī transportlīdzekli – SEAT ALTEA XL, 
reģistrācijas Nr.GN8183, kā arī noteica transpor-
tlīdzekļa stāvvietu – domes priekšsēdētājas dzī-
vesvietā, degvielas limitu mēnesī – 250 litrus, vi-
dējo degvielas patēriņa normu, atbilstoši Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijas datiem – 7,8 litri/100 
km, bet ziemas periodā, no 1.oktobra līdz 
30.aprīlim, pielietot degvielas patēriņa normā ko-
eficientu 1,2. 

 Piešķīra līdzekļus dziļurbuma sūkņa ie-
gādei 

Dome piešķīra Vārkavas pagasta Pilišku ciema 
dziļurbuma sūkņa iegādei EUR 540.00, šie līdzek-
ļi nāk no Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada 
budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem. 
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums               2015. gada 22. decembrī 

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU JAUNUMI 

Informācija par skolas piederumu komplektiem  
Skolas piederumu komplektu piegāde tiks uzsākta 2016. gada janvārī. 
Līguma ietvaros tiks piegādāti 2 (divu) veidu skolas piederumu kom-
plekti - saņemot jāizvēlas viens. Katra komplekta cena - 13.49 EUR. 
2015.gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā 

esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs sa-
ņemt līdz pat 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turp-
māko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. Vai-
rāk informācijas var saņemt Vārkavas novada Sociālajā dienestā, tālr. 28383161.  

 
Abu skolas piederumu komplektu sastāvs 

 
Pirms Ziemassvētkiem Vārkavas novadā deklarētie I grupas invalīdi saņems pa-
balstu 20 EUR apmērā savā dzīvesvietā.        

Vārkavas novada Sociālais dienests, 
tālr., 28383161 

Vanagos apskatāma vietējo rokdarbnieču izstāde  
 

No 6. - 30. decembrim IAC "Vanagi'' skatāma vietējo rokdarbnieču rokdarbu izstāde 
"Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos"! 
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Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras 
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalīb-
niekus rotaļās.  

Kādi tad ir bijuši gada pēdējie 
mēneši? Dažādi pasākumi sekoja 
viens pēc otra. 4. klases skolēni 
iepazinās ar Janīnas Poplavskas 
un Aloiza Kivlenieka zemnieku 

saimniecībām un redzēto atspoguļoja fotogrāfi-
jās, lai vēlāk tās nosūtītu konkursam „Laiks lau-
kiem”. Tika saņemta pateicība no biedrības” Lat-
vijas lauku forums” par dalību šinī konkursā. 
11. novembrī Līvānos notika Dienvidlatgales 
stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa!”, kurā 
Mārtiņš Upenieks (1. kl.), Liliāna Gavare (3. kl.), 
Ervīns Brakovskis (3.kl.), Ilvija Cauna (7. kl.), 
Kristians Plots (7.kl.) izcīnīja 1. pakāpes dip-
lomus un titulu „Lielais stāstnieks”. 5. decembrī 
valsts stāstnieku konkursā Rīgā, nu jau vecākajā 
grupā, Kristians Plots izcīnīja 1. pakāpes dip-
lomu un titulu „Dižais stāstnieks”. 
11. novembrī, Lāčplēša dienā, liels interesentu 
pulks pulcējās uz „Melnās kafijas” vakaru, lai at-
cerētos un godinātu karavīrus, kuri cīnījās par 
mūsu valsts brīvību. 
17. novembrī vecākās grupas zēni Ēriks Pūga, 
Arnolds Sparāns, Niks Plots, Arvis Vilcāns, Alvis 
Bulatovs, Egons Zalāns izcīnīja I vietu starpno-
vadu  volejbola sacensībās. 
Skolas un novada bibliotekāru Melitas un Aldas 
vadībā 1.-4. klašu skolēni piedalījās Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas pasākumā. 
17. novembrī ar svētku koncertu, veltītu Latvijas 
97. dzimšanas dienai, noslēdzās patriotu nedēļa. 
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji M. Ērgle, A. Vil-
cāns, U. Valainis un brīvprātīgā darba veicēji A. 
Spūle, N. Plots aktīvi iesaistījās Preiļos Līderu 
apmācībās,  kā arī piedalījās jauniešu līdzdalības 
semināros Latgales novadā. 
18. novembrī, Vārkavas vidusskolas skolēnu par-
lamenta rosināti, skolēni izgaismoja novada no-
zīmīgākās vietas. 
Valsts svētku skrējienā 18. novembrī Ubaglīcī II 
vieta Valijai Vanagai. 
20. novembrī 1.-7. klašu skolēni piedalījās vikto-
rīnā „Mana Latvija”, lai rādītu savas zināšanas 
par Latviju. 
Skolā vēl aizvien skatāma rudens pārgājienu vai 
ekskursiju aprakstu izstāde. Šoreiz skolēni pētīja 
dažādu profesiju pārstāvju darba specifiku. 
Novembra beigās visi skolēni līdz 18 gadu vecu-
mam izmantoja zobu higiēnista pakalpojumus 
Preiļos. 
26. novembrī skolā bija ieradušies Runcis Rūdis, 
Bebrs un Preiļu policijas pārstāve, lai pasniegtu 
apbalvojumus par dalību Valsts zīmējumu kon-
kursā „Esmu redzams, esmu drošs”. Latgales re-
ģiona Preiļu iecirkņa teritorijā atzinības rakstus 
un dāvanas saņēma Elizabete Maija Some (4. 
kl.), Ieva Apšiniece (4. kl.), Gunta Zagorska (4. 
kl.), bet Sandra Brakovska (4.kl.) bija ieguvusi 1. 
vietu.  

26. novembrī vidējās grupas zēni Dinārs Gavars, 
Digmārs Gavars, Kristaps Pavlovs, Raitis Spu-
riņš, Māris Ceplis, Sandis Rudzāts spraigā cīņā 
ieguva II vietu starpnovadu volejbola sacensībās 
skolēniem. 
28. novembrī neliels pulciņš „Volyudzeitis” bēr-
nu piedalījās folkloras kopas „Ceiruļeits” 25 gadu 
jubilejas pasākumā – koncertā „Laika raksti”.  
4. decembrī kopā ar folkloras kopām „Pelēcīši”, 
„Jumalāni”, „Dzeipurs” un „Vecvārkava” 
„vālodzēni” izdziedāja skaistākās dziesmas, iz-
stāstīja interesantākos atgadījumus no dzīves, 
anekdotes, minēja mīklas un rotaļājās pasākumā 
„Vakarēšana Vārkavā” (attēlā). Paldies par šī pa-
sākuma atbalstu sakām skolēnu vecākiem, skolas 
darbiniekiem un sponsoriem no „Daugulis & 
partneri”. 
Aizritējušas tradicionālās „Mazās balvas” starp-
novadu sacensības. Arī šogad ir bijuši labi starti: 
I vieta – Elizabete Maija Some, Rinalds Božis, 
Uldis Gavars – lodes grūšanā, Andis Briška 1000 
m un 60 m, Melisa Vanaga 1000 m skriešanā. II 
vieta – Elizabete Maija Some – soļošanā, Elvis 
Jaudzems 1000 m un Viktorija Pujiņa 1000 m 
un 60 m skrējienā, Andis Briška – barjerskrējie-
nā. III vieta – Dāvis Salcevičs – soļošanā, Patriks 
Pākste – lodes grūšanā. 
Ar labiem rezultātiem skolēni ir piedalījušies 
starpnovadu olimpiādēs. 
Strapnovadu  angļu valodas olimpiādē Nikam 
Plotam  un Uldim Valainim 3.vieta. Bioloģijas 
olimpiādē Natālijai Vilcānei 3.vieta, bet Elgai 
Vaivodei atzinība. 
Nu skolēni gatavojas Ziemassvētkiem: dekorē 
klašu telpas, logus, aizdedz svecītes Adventa vai-
nagos, gatavo priekšnesumus eglīšu pasāku-
miem, domā par labdarības akcijas 
„Ziemassvētki visiem” pārsteigumiem. 
Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, piepil-
da ar siltumu un gaismu Jūsu mājas, atver ceļu 
ticībai, cerībai un mīlestībai! 
 

Vārkavas vidusskolas skolotājas 
Silvija Stankeviča, Helēna Ērgle 
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Vārkavas vidusskolas absolvente saņem me-
cenāta stipendiju 
 
9. novembra vakarā Latvijas Universitātes Mazajā aulā 
bija svētki – skanēja laba mūzika, bija daudz ziedu un 
smaidošu cilvēku. Svētki bija arī mums -Vārkavas vidus-
skolas kolektīvam, jo mūsu absolvente Diāna Bartuseviča 
bija to Latvijas 12 jauniešu vidū, kuri saņēma mecenātes 
M. M. Petkevičas stipendiju. Šī stipendija (2200 eiro ga-
dā) ir paredzēta aktīviem, zinošiem jauniešiem, kuri vēlas 
studēt Latvijas Universitātē. 
Diāna ir pierādījusi, ka ir viena no spēcīgākajām Latvijas 
skolniecēm. Viņa ļoti labi mācījās, rakstīja scenārijus kla-
ses un skolas pasākumiem, aktīvi darbojās skolas pašdar-
bības kolektīvos, veica brīvprātīgo darbu novadā. Diāna ir 
piedalījusies matemātikas olimpiādēs starpnovados un 
valstī, kur gūti labi rezultāti. 
Paralēli mācībām vidusskolā jauniete pabeidza Latvijas 
Universitātes Neklātienes matemātikas skolu. Šogad Diā-
na jau ir LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente. 
Lai iegūtā stipendija viņai ir gandarījums un atbalsts nā-
kamajam intensīva darba posmam! 
 

Daina Mikitāne, Vārkavas vidusskolas matemātikas 

skolotāja, Diānas audzinātāja 

 Ir Adventa laiks – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas ir īpašs, kluss, labestības un brīnumu 
pilns. Šajā laikā arī mēs pirmsskolas izglītības iestādē ar visgaišākajām domām darām labos darbus: 
visās grupiņās Adventa vainagā jau iedegta trešā svecīte, gatavoti ielūgumi, rotājumi un apsveikumi, 
kā arī notiek gatavošanās Ziemassvētku koncertam. 
 Cik jauka bija bērnu un vecāku darbošanās skolotāju un skolotāju palīgu vadībā organizētajās 
radošajās Ziemassvētku darbnīcās: Piparkūku namiņā (piparkūku cepšana), Ziemassvētku 
pastā (apsveikumu gatavošana), Niedru būdiņā (puzuru gatavošana), Eņģeļu pilī (dzijas eņģelī-
šu gatavošana)! 
 17.decembrī ieskandinājām svētkus un sagaidījām Ziemassvētku vecīti pirmsskolas izglītības 
iestādes Ziemassvētku koncertā. 

22.decembrī biedrība 
“Dzintars 2007” sadarbībā 
ar Rimicānu PII aicina 
ikvienu uz labdarības pa-
sākumu “Balts klusums 
jau klauvē pie durvīm” 
Rožkalnu kultūras namā. 
Ar šajā koncertā sarūpēta-
jām dāvaniņām Ziemas-
svētkos iepriecināsim 
Rožkalnu pagasta vientu-
ļos seniorus. 
 

GAIŠUS  UN  MĪĻUS  
ZIEMASSVĒTKUS  ! 

AR  BALTĀM  DOMĀM  
UN  LABIEM  DARBIEM  

SVĒTĪTU  JAUNO  
2016.GADU ! 

 
Velta Ziemele, 

Rimicānu PII vadītāja 

Attēlā: Diāna kopā ar savu klases au-
dzinātāju Dainu Mikitāni, saņemot sti-
pendiju.  
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Un, izbriduši  ikdienības tumsu,  
Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk,  
Lai mēs, kas ceram, ilgojam un skumstam,  
Kā bērni iemirdzamies brīnumā. 
Līst sirdī siltais prieks no sveču liesmām,  
No mīļiem vizuļiem, kas egļu zaros blāv,  
Un debess zvaigžņotā un Klusā nakts kā dziesmā 

Pār zemi grēcīgo stāv nomodā. 
Gads strauji tuvojas savam noslēgumam, kas nav 
tik balts, kā gribētos, tomēr svētkus radām mēs 
paši  ar savām gaišajām domām, nākotnes iece-
rēm. Un šis gads dod pamatu ticēt nākotnei – 
mūsu novada iedzīvotāji ar savu darbu to ir pie-
rādījuši.  Kopā ar Vārkavas novada bērniem  ie-
mācījāmies, ka lauki nav garlaicīga un nabadzīga 
vide, ka laukos var veidot savu uzņēmējdarbību. 
Apmeklējot  brāļu Skrindu muzeju, pārliecinājā-
mies, ka tad, ja cilvēks seko saviem sapņiem un ir 
neatlaidīgs to īstenošanā, tad savā dzīvē var sa-
sniegt neticami daudz. Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļā mācījāmies saprasties ar līdzcilvēkiem, jo 

pēdējā laikā vienkāršām sarunām un savstarpējai 
sapratnei pievēršam arvien mazāk vērības.  
Tāpēc man jāsaka paldies saviem lasītājiem, kas 
šogad viesojās bibliotēkā, dalījās ar savām do-
mām, atziņām un stāstiem no dzīves un atstājot 
savas vēlmes, kas dod ierosmi tālākam darbam. 
Vienmēr atsaucīgi bija pašdarbības kolektīvi, ku-
rus aicinājām uz pasākumiem, kā arī bez novada 
vadības atbalsta daudz kas paliktu neizdarīts. 
Jāsaka paldies kolēģiem novada bibliotēkās un 
īpašu paldies skolas bibliotēkā Melitai par sadar-
bību darbā ar bērniem! 
Līdz ar to gada laikā  piedzīvotais veido krāsai-
nus rakstus – dažubrīd pelēkus, šad tad pavisam 
krāsainus un mirdzošus, gandarījuma pilnus, bet 
bez atsaucīgiem un darbīgiem līdzcilvēkiem ne-
būtu nekas un šī kopējā pieredze veido pasauli 
skaistāku un labāku.   
Vēlu visiem mīļus, baltus Ziemassvētkus!  
Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, nepazau-

dēt iegūto un atrast meklēto! 
 

Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas vadītāja 

Alda Upeniece 

Liekas tik nesen sagaidījām 
2015. gadu un nu vairs tik dažas 
dienas  vēl tajā dzīvojamas. Tik-
ko rakstījām atskaites, veidojām 
budžetu, kad jau tas viss atkal 
būs jāsāk no jauna. 
Šajā gadā bibliotēkas krājuma 
papildināšana jau ir noslēgta, 
pēdējais pirkums ir veikts un 
jaunumu plauktā ievietotas 36 
jaunas grāmatas.  Sagaidīta Sā-
ras Larkas triloģijas pēdējā daļa 
ar nosaukumu „Maoru dievietes 
asaras”. Aizraujoša lasāmviela 
ziemas vakaros būs austrāliešu 
rakstnieces Kimberlijas Frīme-
nas romāns „Evergrīnas 
ūdenskritumi”, kuru caurvij no-
slēpumi, kaislības un skaista 
mīlestība, kā arī Katrīnas Vebas 
grāmata „Mantojums”, tā ir ģi-
menes sāga  par divām māsām, 
kuras mantojušas vecmātes 
muižu un pēc viņas nāves atgrie-
žas šajā muižā, lai izlemtu, ko ar 
šo mantojumu darīt. Angļu 
rakstnieces Millijas Džonsones 
jaunākā romāna nosaukums 
„Randiņš tējnīcā”, tā vien aicina 
atvērt grāmatas vākus un sākt 
lasīt. Kriminālromānu klāsts 
papildinājies ar Kamilas Lekber-
gas grāmatu „ Nāras sauciens”, 
Lī Čaildsa „Viens pret visiem’’. 

Latviešu oriģinālliteratūras cie-
nītājiem piedāvāju piecas jaunas 
grāmatas, minēšu vienu no tām 
Annas Skaidrītes Gailītes jaunā-
ko darbu „Tilts starp diviem ho-
rizontiem”, tas ir dokumentāls 
romāns par garīgi bagātām un 
stiprām sievietēm, ko izauklējis 
Kurzemes krasts, jūras vēji un 
dzimtā zeme. Desmit jaunas 
grāmatas gaida arī mazos lasītā-
jus, divas no tām ir par zaķēnu, 
kuram negribējās iet uz dārziņu 
un bija bail no zobārsta. 
Nākošajam gadam abonēti 13 
preses izdevumi, arī nākamgad 
varēs lasīt laikrakstu  
„Novadnieks’’, žurnālus „Ieva”, 
„Ievas Stāsti” un „Ievas Māja”, 
kā arī „Privātā Dzīve”, „Una”, 
„Dārza Pasaule”, „Leģendas”. 
Pēc neliela pārtraukuma atkal ir 
pasūtīti „Praktiskais Latvietis”, 
„Ilustrētā Junioriem” un „Dari 
Pats”. 2016. gadā būs iespēja 
lasīt žurnālu „Praktiskā Astrolo-
ģija” un smelties jaunas idejas 
pārlapojot „Čaklās Rokas”. 
Droši nāciet uz bibliotēku arī 
tad, ja neesat grāmatu vai preses 
izdevumu lasītāji, jo bibliotēkā 
ir pieejami arī citi pakalpojumi, 
viens no tiem ir dokumentu ske-
nēšana, ko daudzi arī izmanto. 

3TD datoros ir eParaksta vied-
kartes lasītāji. Ar eParakstu var 
drošā veidā un attālināti saņemt 
pakalpojumus, kas citādāk būtu 
jādara klātienē, tērējot laiku un 
naudu. Piemēram, parakstīt lī-
gumus ar uzņēmumiem, vieno-
šanās, pilnvarojumus, iesniegu-
mus, sūdzības, vēstules, kā arī 
sazināties ar valsts iestādēm. 
Vairāk par eParakstu var uzzināt 
http://www.eparaksts.lv.  
Paldies visiem, kuri šajā gadā 
aktīvi izmantoja bibliotēkas pie-
dāvātos pakalpojumus!Īpašs 
PALDIES aktīvākajiem lasītā-
jiem un biežākajiem apmeklētā-
jiem. Paldies maniem mazajiem 
draugiem no Rimicānu pirms-
skolas izglītības iestādes un viņu 
audzinātājām! Paldies Rožkalnu 
pārvaldes vadītājai Mairitai un 
saimniecības pārzinim Agrim 
par jauno grīdu krājuma telpā!  
Ir pienācis brīdis, kad „atkal jā-
iet pretī kaut kam jaunam, lai 
arī tas ir tikai turpinājums…” /
M. Svīķe/. Priecīgus un mīļus 
visiem šos Ziemsvētkus! Lai  
Jaunajā gadā piepildās kāds sen 
lolots sapnis! 

 
Rožkalnu bibliotēkas 

vadītāja Iveta Some 

http://www.eparaksts.lv
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Vārkavas pašdarb-

nieku teātris „Kulda” 

nosvinēja 5 gadu ju-

bileju 

Vārkavas pašdarbnieku 

teātris ir nosvinējis savu 

piecu gadu jubileju un 

turpmāk tiks atpazīts ar 

nosaukumu "Kulda". Uz 

svinībām tika aicināti goda 

viesi, kuri kā aktieri ir spēlējuši teātra izrādēs un 

joku spēlēs - Raitis Stuburs, Guna Stubure, Regī-

na un Voldemārs Utināni, Irēna un Jāzeps Leiku-

či, Pēteris Armans, Antons Caics, Lidija Klindžā-

ne, Laila Vilcāne, Sandis Vuškāns, Jevgēnijs Sik-

snāns, Ilga Pokšāne, Ināra Trafimova, Mārtinš 

Landsmans, Oskars Mednis, Inta Gavare, Māris 

Gavars, Marina Šakalova, Jānis Brakovskis, Il-

mārs Vucāns, Ingūna Pankratenko, Evita Beča, 

kuri saņēma pateicības vārdus par kopā būšanu. 

Kopīgās atmiņās viesi un aktieri dalījās līdz agrai 

r ī t a  s t u n d a i . 

Šajos piecos gados ir veidoti kopprojekti sadarbo-

joties ar citiem novada kolektīviem, kas ir bagāti-

nājuši izrādes un humora uzvedumus. Pateicības 

vārdus sūtām deju grupai „OK Dance”, deju gru-

pai „Pašām patīk”, jauktajam vokālajam ansam-

blim „Savādi gan”, senioru deju kopai „Odziņas”, 

sieviešu vokālajam ansamblim „Melodīva”,  kā arī 

jauniešiem Jolantai un Laurai Lazdānēm, Santai 

Lazdānei, Artim Stuburam, Normundam Seilim 

u n  K r i s t a p a m  M ū r n i e k a m . 

Kolektīvs darbojas, jo ir lielisks atbalsts no nova-

da domes - paldies domei. Pateicamies par no-

kļūšanu uz viesizrādēm un citādāku vizināšanu 

šoferīšiem, bet īpaši Jāzepam Kokorītam. Paldies 

Mārcim Rukmanim un Ivetai Somei par afišu un 

ielūgumu maketēšanu un izveidošanu. Ar savām 

prasmēm mums ir izpalīdzējis Māris Malnačs - 

p a l d i e s . 

Paldies Nikam Plotam par videomateriālu mon-

tēšanu, tas bija teātrim īpašs izaicinājums. 

Sirsnīgs paldies Maijai Praņevskai un Andrim 

Mačānam par apjomīgo foto materiālu bāzi, kas 

š a j o s  p i e c o s  g a d o s  i r  u z k r ā t a . 

Vislielākais paldies Jums - mīļie skatītāji, paldies 

par Jūsu aplausiem un klātbūtni mūsu pasāku-

mos. Esam pagodināti ar to, ka skatītāji nāk, mēs 

J ū s  v i e n m ē r  g a i d ī s i m . 

Lai gaišas domas. gaiši darbi un gaiši cilvēki 

Jums apkārt! 

   Teātra „Kulda” kolektīvs 

Attēlā: pašreizējais „Kuldas” kolektīvs kopā ar domes 

priekšsēdētāju A. Brakovsku savā 5 gadu jubilejas 

pasākumā.  

 

 Vārkavas novada seniori apmeklēja Labklājības ministrijas rīkotu pasākumu  
 

26. novembra pēcpusdienā  Labklājības  ministrija  sadarbībā  ar  Rīgas domi  rīkoja   Senioru  dienas 
pasākumu Ziemeļblāzmas  Kultūras  pilī. 
Vārkavas novada pensionāru  biedrība, saņēmusi ielūgumu uz pasākumu, organizēja braucienam  se-
nioru grupu 9  cilvēku  sastāvā. 
Pasākumu atklāja Labklājības  ministrs  Uldis Augulis  un  Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs   
Klātesošie  saņēma  daudz  labu  vārdu  un  vēlējumu  turpmākajiem  dzīves  gadiem.   
Sākas  brīnišķīgais  koncerts „Ziemeļblāzmas  romance”. Te varējām  priecāties par populāru   māksli-
nieku sniegumu. Dejas  mijās  ar dziesmām.  
Skatītāju  vētrainie  aplausi  liecināja  par  jauko  koncertu  un  cieņas  apliecinājumu  māksliniekiem. 
Vārkavas  novada pensionāru  biedrības  valde  pateicas LM  par ielūgumu  apmeklēt koncertu. Sir-
snīgs paldies Vārkavas novada  pašvaldībai  par transporta  nodrošinājumu koncerta apmeklējumam. 
Šajā Adventes laikā  mūsu  sirdis ir piepildītas ar jaukajām atmiņām par skaisto  pasākumu. 
Novēlu  visiem  senioriem dzīvot  ar  cerību  par gaišāku rītdienu! Priecīgus  Ziemas-
svētkus!  Laimīgu  Jauno 2016. gadu! 

Vārkavas  novada pensionāru  biedrības  vadītāja  Janīna Ancāne 
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Iegādājies jauniešu foto dienrādi 2016 
un Tu būsi atbalstījis talantīgos bēr-
nus un jauniešus! 
 

Viduslatgales pārno-
vadu fonda Jauniešu 
Ideju laboratorija 
(JIL) ir izveidojusi 
f o t o  d i e n r ā d i 
2016.gadam - ērtu 
un praktisku galda 
kalendāru, ko var 
ikdienā izmantot 
gan darbā, gan mā-
jās, gan pasniegt kā 
dāvanu draugiem. 
Kalendārā ir jaunie-

šu uzņemti foto, aktuāla informācija par Fonda 
akcijām un sirsnīgi novēlējumi vai atziņa katram 
mēnesim.  

Šis jauniešu fotogrāfiju dienrādis ir veidots ar 

mērķi – visi ieņēmumi no pārdotajiem kalendā-

riem tiks novirzīti talantīgo bērnu un jauniešu 

mācību stipendijām mūzikas un mākslas jomās 

Aglonas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas 

novados.   

Kalendāru var iegādāties: „Zvaignes ABC” grā-

matu veikalos Preiļos, Līvānos, Rēzeknē un Jē-

kabpilī, vai arī Viduslatgales pārnovadu fonda 

birojā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos. 

Ja vēlaties atbalstīt Fonda darbus vai konkrētu 

labdarības projektu, aicinām ziedot - nodibinā-

jums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ. Nr. 

40008210954,  ar pārskaitījumu: AS Citadeles 

banka, konta Nr. LV17PARX0016753060001  

vai AS SEB banka, konta Nr. LV35UN-

LA0050021079970 . 

LATVIJĀ  

Rīgā notiks 1991. gada barikāžu 25 gadu atceres pasākums  
 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 1991. gada bari-
kāžu dalībnieku biedrību, atzīmējot 1991. gada barikāžu 25. gadadienu, 2016. gada 16. janvārī rī-
kos atceres pasākumu Rīgā, kas iecerēts kā paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā. Pasākumā tiek gai-
dīti barikāžu dalībnieki un viņu tuvinieki unikālā nevardarbīgās pretošanās brīža atcerei. Pla-
šāka informācija (norises vieta, laiks, koncerta sniedzēji) atrodama novada mājaslapā 
www.varkava.lv/ Jaunumi relīzes pielikumā. Dalībnieku pieteikšanās pasākumam tiek organizēta 
līdz 2016. gada 11. janvārim (ieskaitot), rakstot uz e-pastu barikades@lka.edu.lv vai zvanot pa tālruni 
67213525. Uz šo pasākumu var doties gan individuāli, gan arī ar Vārkavas novada atbal-
stu. Pašvaldība nodrošinās ar transportu. Lūdzam pieteikties braucienam pie Elvīras 
Āboliņas līdz 2016. gada 8. janvārim pa tālr. 27059046. 

Par katru nomedīto sie-
viešu kārtas meža cūku – 
100 eiro 
 
Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra 
izplatību un samazinātu 
slimības uzliesmojumu 
skaitu meža cūku populā-
cijā, no 2015. gada 20. 
novembra par katru no-
medīto sieviešu kārtas 
meža cūku, mednieks var 
saņemt 100 eiro samaksu.  
„Pavasarī, dzimstot sivē-
niem, meža cūku skaits 
varētu pat trīskāršoties un 
vasarā, kad meža cūkas 
aktīvāk pārvietojas, Āfri-
kas cūku mēris zibenīgi izplatī-
sies tālāk, skarot arvien jaunas 
teritorijas. Sieviešu kārtas meža 
cūku skaita strauja samazināša-

na ir efektīvākais veids, kā īsā 
laikā samazināt meža cūku po-
pulāciju Latvijā, ierobežojot Āfri-
kas cūku mēra tālāku izplatību”, 
saka PVD Veterinārās uzraudzī-

bas departamenta direktore 
Kristīne Lamberga.  
Lai saņemtu atlīdzību, mednie-
kam, līdz ar aizpildītiem doku-

mentiem, PVD teritoriālajā 
struktūrvienībā jāiesniedz pierā-
dījumi (ādas fragments, kurā 
nepārprotami saskatāmi sieviešu 
kārtas meža cūku ārējie dzimu-

morgāni), ka nomedītā meža 
cūka ir sieviešu kārtas.  
Sīkāku informāciju par ap-
maksas kārtību var saņemt 
sazinoties ar PVD teritoriāla-
jām struktūrvienībām. PVD 
noteiktā apmaksas kārtī-
ba ir spēkā līdz 2015. gada 
31. decembrim.  
Izmaksas tiek segtas no Āfri-
kas cūku mēra apkarošanas 
programmas, ko līdzfinansē 
Eiropas Savienība.  

Šogad Latvijā Āfrikas cūku mēris 
konstatēts 872 meža un 213 mā-
jas cūkām. Slimība skārusi 47 
Latvijas novadus.  
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LCB aicina Saeimu neiznīcināt ceļu 
būvniecības nozari 

 
Biedrībai "Latvijas Ceļu bū-
vētājs" (LCB), kas apvieno 
Latvijas lielākos ceļubūves 
uzņēmumus, nav saprotami 

Saeimas lēmumi paaugstināt akcīzi benzīnam un 
dīzeļdegvielai, bet budžeta ieņēmumus no tā iz-
mantot nevis autoceļu remontiem, bet visdažādā-
ko nākamā gada budžeta caurumu lāpīšanai. 
Kopš "Jaunā laika" valdība 2003. gadā likvidēja 
Autoceļu fondu, kurā savulaik tika ieskaitīta ceļu 
lietotāju samaksātā nauda un līdzekļi caurskatā-
mi tika novirzīti autoceļiem, viss notiek citādi. 
Nākamajā gadā autobraucēji, kas valstij septiņos 
dažādos nodokļos un nodevās samaksās 487 mil-
jonus eiro, kā arī palielināto akcīzi benzīnam un 
dīzeļdegvielai, nevarēs cerēt uz labākiem ceļiem, 
to sabrukšana pat netiks apturēta, jo līdz ceļiem 
nonāks tikai aptuveni 23 procenti no iekasētās 
naudas. 
Īpašas ceļu būvētāju bažas raisa fakts, ka 2016. 
gada budžetā no Eiropas fondiem - no Eiropas 
rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) - reģi-
onālajiem ceļiem un tiltiem, kam visvairāk nepie-
ciešami remonti, ir paredzēta apaļa nulle.  
LCB nav zināms, ar ko ir saistīta šāda bezprece-
denta attieksme pret nozari - iespējams, ka bez 
satiksmes ministra valdošajā koalīcijā nozares 
intereses netiek pārstāvētas un aizsargātas. 
Tas, ka ceļu lietotājiem nākamgad būs jāmaksā 
papildu nauda budžeta lāpīšanai, neizjūtot nekā-

dus uzlabojumus ceļu infrastruktūras sakārtoša-
nā, šķiet dīvaini. LCB aicina Finanšu ministriju 
un Saeimas deputātus pašiem uzņemties misiju 
skaidrot autobraucējiem, kur paliek viņu samak-
sātā nauda un kāpēc tā netiek ieguldīta ceļu būvē 
un remontos, nevis visā vainot ceļu būvētājus. 
Arī, ja nākamajā gadā sabiedrība būs pārsteigta 
par robežpārkāpēju skaita strauju palielināšanos, 
LCB iesaka pēc skaidrojuma vērsties pie Finanšu 
ministrijas. Tās lēmums ir nepiešķirt finansēju-
mu nevienai no sešām Satiksmes ministrijas iz-
strādātajām „jaunās politikas” iniciatīvām, arī 
tādām kā „reģionālo un vietējo valsts autoceļu 
atjaunošana” un “pierobežas autoceļu sakārtoša-
na”. Ne Finanšu ministrijas ierēdņus, ne Saeimas 
deputātus nav mulsinājis tas, ka pierobežas ceļu 
sakārtošana vistiešākajā veidā ir valsts drošības 
jautājums, kas nākamā gada budžetā ir pasludi-
nāta par galveno prioritāti. 
Likumsakarīgi, ka uz 2016. gada sākumu laikus 
neveikto darbu deficīts uz ceļiem ir sasniedzis 
4,32 miljardus EUR un remontu veltīgi gaida 12 
502 kilometri valsts un 42 000 kilometru pašval-
dību ceļu. 
Tāpēc LCB aicina Saeimas deputātus no runām 
par atbalstu ceļiem tomēr pāriet pie reāliem dar-
biem un atrast līdzekļus ceļu sabrukuma apturē-
šanai, nevis pakļaut veselu tautsaimniecības no-
zari iznīcībai. 

Papildu informācija: Andris Bērziņš, biedrī-
bas „Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdē-

tājs, tālr. 29230008 

Pirmie soļi topošajam uz-
ņēmējam - VID mājas-
lapā!  
 
Ja esat nolēmis uzsākt savu uz-
ņēmējdarbību, apsveicam un 
aicinām apmeklēt jauno īpaši 
topošajiem uzņēmējiem izveido-
to Valsts ieņēmumu dienesta 
mājaslapas sadaļu “Kā uzsākt 
savu uzņēmējdarbību?”! Lai vei-
cinātu iedzīvotāju izpratni un 
informētību par uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu, jaunajā sadaļā ir 
vienuviet apkopota svarīgākā 
informācija, kas nepieciešama, 
lai uzņēmējdarbību uzsāktu sek-
mīgi un atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.  
Jaunajā sadaļā “Kā uzsākt savu 
uzņēmējdarbību?” soli pa solim 
izskaidrotas uzņēmējdarbības 
reģistrācijas iespējas izvēlētajā 
darbības veidā un jomā, atbil-
stošākā nodokļu maksāšanas 

režīma izvēle, darbinieku un 
darba rīku reģistrēšana, elektro-
niskās saziņas ar VID uzsākša-
na, kā arī uzskaitītas publiski 
pieejamās datubāzes ikviena 
uzņēmēja papildu informācijai 
un darījumu drošībai.   
Kopumā tie ir tikai pieci soļi, 
kas jāveic topošajam uzņēmē-
jam, lai ideja par savu uzņēmu-
mu vai saimniecisko darbību 
kļūtu par realitāti!  
Ceram, ka jaunajā sadaļā “Kā 
uzsākt savu uzņēmējdarbību?” 
apkopotā informācija noderēs 
ikvienam, kurš vēlas kļūt par 
saimnieciskās darbības veicēju 
vai izveidot pats savu uzņēmu-
mu. Pie katra no pieciem soļiem 
pievienotas arī saites uz tām 
VID un citu iestāžu mājaslapu 
sadaļām, kurās iespējams iegūt 
plašāku un detalizētāku infor-
māciju par attiecīgo uzņēmēj-
darbības aspektu.  

Aicinām iepazīties ar jauno VID 
mājaslapas sadaļu “Kā uzsākt 
savu uzņēmējdarbību?”. Esam 
to centušies izveidot kā ērti pār-
skatāmu un viegli uztveramu 
informācijas avotu ikvienam, 
kam ir vēlme uzsākt savu uzņē-
mējdarbību. Taču būsim pateicī-
gi arī par jūsu idejām, ieteiku-
miem un priekšlikumiem tās 
uzlabošanai un pilnveidošanai! 
Rakstiet mums uz 
vid.konsultanti@vid.gov.lv .  
Vienlaikus atgādinām, ka visas 
iespējas saņemt atbildes uz VID 
kompetencē esošajiem jautāju-
miem klātienē, elektroniski vai 
telefoniski ir norādītas VID mā-
jaslapas sadaļā “Kontakti”.   
Informāciju sagatavoja: VID 
Sabiedrisko attiecību daļa 
tālr. 67122668, 67122670, 
26351438, 26558389; 
e - p a s t s  k o m u n i k a c i -
ja@vid.gov.lv  

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
mailto:vid.konsultanti@vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&hl=1
mailto:komunikacija@vid.gov.lv
mailto:komunikacija@vid.gov.lv
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Turpinās VID akcija “Iemet čeku – 
mēs to pārbaudīsim!” 

 
Ņemot vērā ie-
dzīvotāju atsau-
cību, Valsts ie-
ņēmumu die-
nests (turpmāk 
– VID) ir izvie-
tojis akcijas 
“Iemet čeku – 
mēs to pārbau-

dīsim!” kastes vēl vairākos VID klientu apkalpo-
šanas centros. Šobrīd iemest savu čeku vai kvīti 
un pārliecināties par uzņēmuma godprātību ie-
spējams kopumā 24 VID klientu apkalpošanas 
centros visā Latvijā. Čekus un kvītis gaidām arī 
uz e-pasta adresi: iemetceku@vid.gov.lv .  
Šobrīd akcijas “Iemet čeku – mēs to pārbaudī-
sim!” kastes ir pieejamas šādos VID klientu ap-
kalpošanas centros: Rīgā, Jūrmalā, Ogrē, Jelga-
vā, Bauskā, Dobelē, Tukumā, Aizkrauklē, Limba-
žos, Gulbenē, Madonā, Valmierā, Alūksnē, Bal-
vos, Daugavpilī,  Jēkabpilī, Krāslavā, Ludzā, 
Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Talsos, Liepājā un 
Ventspilī.  
VID pateicas ikvienam iedzīvotājam, kurš jau ir 
iesaistījies šajā akcijā, bet tos, kuri to vēl nav iz-
darījuši, aicinām izmantot šo iespēju un pārbau-
dīt uzņēmēju godprātību, jo mūsu samaksātie 
nodokļi ir mūsu nākotne. 
Atgādinām, ka akcijas “Iemet čeku – mēs to pār-
baudīsim!” kastēs ikviens Latvijas iedzīvotājs var 
iemest savu čeku vai kvīti, neatkarīgi no darīju-
ma veida vai summas. Vienīgais nosacījums – lai 
čeks vai kvīts būtu izsniegts 2015. gada laikā. Če-

kus un kvītis iespējams iesūtīt arī elektroniski - 
ieskenētā vai nofotografētā veidā uz īpaši šīs ak-
cijas ietvaros izveidoto e-pasta adresi iemetce-
ku@vid.gov.lv.  
Savukārt VID darbinieki apkopos iesniegtos če-
kus un kvītis, apzinās to izsniedzējus, salīdzinās 
ar savā rīcībā esošo informāciju par šiem uzņē-
mumiem un nepieciešamības gadījumā veiks at-
bilstošākos nodokļu uzraudzības vai kontroles 
pasākumus. 
Papildus informējam, ka arī iedzīvotājiem pa-
šiem ir iespēja VID mājaslapā Publiskojamo da-
tu bāzē pārbaudīt, vai čeka izsniedzējam ir reģis-
trēts tāds kases aparāts, kāds norādīts čekā 
(Nodokļu maksātājiem reģistrētie kases aparāti 
un kases sistēmas), to, vai izsniegtā kvīts ir reģis-
trēta VID (Darījumu apliecinošās kvītis), kā arī 
to, vai  attiecīgā čeka izsniedzējs ir Pievienotās 
vērtības nodokļa maksātājs un izsniegtajā čekā 
būtu norādāms Pievienotās vērtības nodoklis 
(Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji).   
Akciju “Iemet čeku – mēs to pārbaudīsim!” VID 
uzsāka šī gada 24. novembrī. Tas tika darīts, ņe-
mot vērā uzņēmumu vidū aktuālo tendenci ļaun-
prātīgi iejaukties kases aparātu darbībā, samazi-
not to ieņēmumu apmēru, no kura būtu godprā-
tīgi maksājami nodokļi valsts budžetā. VID aici-
na ikvienu godprātīgu Latvijas iedzīvotāju atce-
rēties, ka mēs katrs esam daļiņa no mūsu Latvi-
jas, un stabilu un drošu valsts pamatu veido mū-
su kopīgais godprātīgais darbs, pateicoties kam 
varam radīt, atbalstīt un pilnveidoties.  

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389 
 e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv  

Suņu reģistrācija būs obligāta  

Līdz 2016.gada 1.jūlijam sunim, kurš sasniedzis 
6 mēnešu vecumu, jābūt 

 implantētai mikroshēmai; 

 reģistrētam Lauksaimniecības datu centrā. 
Suņiem, kas piedalās izstādēs un izbrauc no 

valsts, šobrīd obligāta ir mikroshēma un reģis-
trēšana. Reģistrāciju var veikt pie vetārsta, paš-
valdībā vai LDC. Pēc 2016. gada 1. jūlija sodīs 
suņu īpašniekus, kuri nebūs veikuši dzīvnieka 
reģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā. Sunim ik gadu jāveic profilaktiska vakcinā-
cija pret trakumsērgu. 
Normatīvais regulējums paredz, ka līdz 2016. 
gada 1. jūlijam suņa īpašniekam savs mīlulis ir 
jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē Lauk-
saimniecības datu centrā. Līdz šim suņus ir re-
ģistrējusi tikai neliela daļa to īpašnieku. Lielāko-
ties ir reģistrēti tādi suņi, kas piedalās izstādēs 
vai uz laiku izbrauc ārpus valsts. Dzīvnieku 
saimniekus, ja viņu suņiem nav implantētas 
mikroshēmas un tie nav reģistrēti, šobrīd neso-
da. Taču situācija mainīsies no nākamā gada 
1.jūlija - par dzīvnieka nereģistrēšanu normatī-
vajos aktos ir paredzēts naudas sods. 
Vairāk informācijas www.ldc.gov.lv un citās 
interneta vietnēs.  

mailto:iemetceku@vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=148999
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=148999
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=148999
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=148999
https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/KA
https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/KA
https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/DAK
https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/PVN
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=148999
mailto:komunikacija@vid.gov.lv
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Šogad Valsts asinsdonoru centrs 
(VADC) Ziemassvētku un Jaunā gada 
brīvdienas sagaida ar lielām bažām 

 
Vairāku asins grupu 
krājumi ir kritiski ze-
mi. Tas nozīmē, ka 
garo brīvdienu laikā 
kādam pietrūks tik 
nepieciešamās asinis, 
lai glābtu dzīvību. Ne-
viens nav pasargāts no 
nelaimes un tas, kam 
var būt būs nepiecie-

šamas asinis brīvdienu laikā varat būt arī Jūs, 
Jūsu tuvinieks, draugs. Tāpēc, sagaidot Ziemas-
svētkus, VADC aicina atcerēties, ka nav vajadzīga 
nauda, lai palīdzētu līdzcilvēkiem. Dārgu dāvanu 
vietā var ziedot asinis, tā kādam dāvinot dārgāko, 
k o  v a r  u z d ā v i n ā t  -  d z ī v ī b u .  
Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka donoru aktivi-
tāte īpaši samazinās vasaras mēnešos un garo 
svētku laikā, kad, dodoties atvaļinājumā, cilvē-
kiem prātā ir ceļojumi, atpūta vai dāvanu iegāde 
ģ i m e n e i ,  n e v i s  a s i n s  z i e d o š a n a . 
Lai sagatavotos garajām Ziemassvētku un Jaunā 
gada brīvdienām, un spētu nodrošināt asins piee-
jamību ikvienam, kam tā būs nepieciešama, 
VADC aicina ikvienu atsaucīgu cilvēku ziedot asi-
nis. „Gribētos, lai tā kļūst par ģimenes, draugu, 
kolēģu tradīciju, katra gada noslēgumā, ne tikai 
apdāvināt tuvākos vai ziedot naudu labdarības 
mērķiem, bet arī doties kopā ziedot asinis,”  saka 

Valsts Asinsdonoru centra direktore Iveta Ozoliņa 
„Katrs asins donors ziedojot vienu asins devu 
var izglābt pat trīs cilvēku dzīvības, bet reizēm 
nepieciešamas vairāku desmitu ziedotāju asinis, 
l a i  g l ā b t u  t i k a i  v i e n u  d z ī v ī b u . ” 
Jāatzīmē, ka šobrīd pēc ievērojama donoru akti-
vitātes krituma rudens mēnešos, Valsts Asinsdo-
noru centrā ir gandrīz visu asins grupu nepietie-
košas rezerves. Kritiski zemā līmenī ir B-, 0-, A+ 
un A- asins grupas asiņu krājumi. 

 
Donori aicināti asinis ziedot:  

 katru dienu VADC telpās Rīgā (Sēlpils 
iela 6). Darba laiki: pirmdien: 8:00-19:00, otr-
dien: 8:00-17:00, Trešdien: 8:00-17:00, Ceturt-
dien: 8:00-19:00, Piektdien: 8:00-15:00. 

 No decembra arī VADC Latgales filiāle 
Rēzeknē pieņem katru dienu. Darba laiki: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 13:00 
līdz 19:00 (SIA „Rēzeknes slimnīca” telpās, 
18.novembra ielā 41, 4. stāvā). 
Iespēja ziedot asinis regulāri ir arī šādās pilsētās: 
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, 
Valmiera, Ventspils. Precīzas adreses un darba 
laiki VADC mājaslapā. 
VADC un VADC Latgales filiāle regulāri dodas 
izbraukumos pie donoriem. Ar izbraukumu grafi-
ku var iepazīties www. donors.lv tīmekļa vietnē.  

 
VADC Administratīvais departaments, 

Tālr.: 67408878, www.donors.lv 

CVK reģistrē biedrību „Varu Latvijas 
tautai” parakstu vākšanai tautas nobal-
sošanas ierosināšanai par Saeimas at-
saukšanu  
 
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) novembrī reģis-
trēja biedrības “Varu Latvijas tautai” iniciatīvas 
grupu parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot 
tautas nobalsošanu par 12.Saeimas atsaukšanu. 
Vēlētāju tiesības atsaukt Saeimu paredzētas Latvi-
jas Republikas Satversmē, un ierosināt tautas no-
balsošanu par šo jautājumu var ne mazāk kā viena 
desmitā daļa vēlētāju (155 224).  
Lai uzsāktu parakstu vākšanu, ir jāizveido iniciatī-
vas grupa, kas jāpiereģistrē CVK. Iniciatīvas grupa 
vēlētāju parakstus var vākt 12 mēnešus no tās re-
ģistrācijas dienas CVK.  
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesī-
gajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Pa-
rakstīt tautas nobalsošanas ierosinājumu par Sa-
eimas atsaukšanu vēlētāji var pašvaldību dzīves-
vietas deklarēšanas vietās, bāriņtiesās, kuras veic 
notariālas darbības, novados pie pagasta vai pilsē-

tas pārvaldes vadītājiem, pie zvērinātiem notā-
riem un, izmantojot drošu elektronisku parakstu, 
arī portālā www.latvija.lv.   
Par paraksta apliecināšanu pašvaldībā, bāriņtiesā 
vai pie notāra ir jāmaksā valsts nodeva. Parakstī-
šanās portālā www.latvija.lv ir bezmaksas. Tiem 
vēlētājiem, kuri vēlas parakstīties elektroniski, ir 
nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstīša-
nas iespēju, darbam sagatavots dators un viedkar-
šu lasītājs.  
Ja biedrības “Varu Latvijas tautai” ierosinājumu 
12 mēnešu laikā atbalstīs ne mazāk kā viena des-
mitā daļa vēlētāju, CVK būs jāizsludina tautas no-
balsošana par 12.Saeimas atsaukšanu. Parlaments 
būs atsaukts, ja tautas nobalsošanā par Saeimas 
atsaukšanu nobalsos vairākums no balsotājiem un 
vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēša-
nās piedalījušos vēlētāju skaita (608 369).  
Vairāk par parakstu vākšanas nosacījumiem 
www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”. 
  
Kristīne Bērziņa, CVK Informācijas nodaļas vadītāja, 

t. 67814900, 29406604, e-pasts: kris-
tine.berzina@cvk.lv 

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                      2015. gada 22. decembrī 

http://comperio.us7.list-manage2.com/track/click?u=dd100d2887fdf5f93775c93a2&id=9414793011&e=fa89e06135
http://comperio.us7.list-manage.com/track/click?u=dd100d2887fdf5f93775c93a2&id=2cc0c0637b&e=fa89e06135
http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
http://www.cvk.lv
https://www.cvk.lv/pub/public/30455.html
http://www.cvk.lv
mailto:kristine.berzina@cvk.lv
mailto:kristine.berzina@cvk.lv
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Turpinās ziedošanas kampaņa mūsu 
zemes aizstāvjiem 
 
Saņemot arvien pieaugošo publisko atbalstu 
sabiedrībā, Latvijas Transatlantiskā organizāci-
ja (LATO) sadarbībā ar Ziedot.lv un domubied-
riem pagarina atbalsta kampaņu Latvijas Ze-
messardzei, kuras mērķis ir piesaistīt līdzekļus 
nakts redzamības iekārtu iegādei.  
Šī kampaņa ir iespēja ikvienam Latvijas iedzīvo-
tājam parādīt, ka mūsu valsts drošība ir svarīga 
un ka ikkatrs var sniegt savu artavu tās stiprinā-
šanā. Kampaņa ļaus efektīvi nodrošināt nepie-
ciešamā ekipējuma iegādi, atbalstot tos, kuri 
papildus savai pamatnodarbei ir brīvprātīgi uz-
ņēmušies pienākumu stāties mūsu valsts sar-
dzē. 
Kampaņas 3 mēnešos kopējā saziedotā summa 
pārsniegusi 40 000 EUR un turpina augt, kā arī 
atbalstītāju pulks nemitīgi palielinās.  
Par saziedotajiem līdzekļiem iecerēts iegādāties 
IS nakts redzamības brilles, IS termālā diapazo-
na tēmekļus, IS termālā diapazona novērošanas 
ierīces, lauka ķirurģisko instrumentu komplek-
tus un kompasus – Busole, lai dāvinātu tos Izlū-
ku mācību centram Dobelē. 
Zemessargs un Rīgas Tehniskās universitātes 
Aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījumu 
centra vadītājam Juris Ķiploks uzsver: 
"Zemessardzei trūkst nakts redzamības spēju, 
ko pierādīja arī militārās mācības. Turklāt ze-
messargiem ikdienā var nākties iet palīgā sargāt 
valsts robežu, arī iesaistīties cilvēku meklēša-
nā," argumentē Ķiploks. 
Lai iegūtu papildus informāciju un paustu savu 
atbalstu, aicinām apmeklēt kampaņas oficiālo 
mājaslapu www.zemessargam.lv, www.ziedot.lv 
vai zvanot pa ziedojuma tālruni 90006886 (1 
zvans – 1, 42 EUR). 
Kampaņu atbalsta: Mācītājs Juris Rubenis, ho-
kejists Artūrs Irbe, sportiste Ineta Radēviča, 
grupa “Vilki”, Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, 

bijušais LU rektors Mārcis Auziņš, blogeris 
Mārtiņš Vērdiņš, arhibīskaps Zbigņevs Stanke-
vičs, uzņēmēja Elīna Egle, RTU rektors Leonīds 
Ribickis, grupa “Skyforger”, TechHub valdes 
priekšsēdētājs Andris Bērziņš, mācītājs Edgars 
Mažis, aktrise Ināra Slucka, LATO valdes 
priekšsēdētājs Toms Baumanis, žurnālists Pauls 
Raudseps, tēlnieks Gļebs Panteļējevs un Lidija 
Lasmane-Doroņina. 
Partnerorganizācijas: Amerikas Tirdzniecības 
palāta Latvijā, Īrijas Latvijas Tirdzniecības ka-
mera, JCI Latvia, Valsts aizsardzības un patrio-
tisma fonds „Namejs”, Pasaules Brīvo Latviešu 
Apvienība, Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas 
Mākslinieku savienība, Latvijas Zvērinātu advo-
kātu padome, Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrī-
ba, RTU absolventu asociācija, Latvijas Peldēša-
nas federācija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas 
Telekomunikāciju asociācija, Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas fonds, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera, Amerikas Latviešu Ap-
vienība Vara bungas, studentu korporācijas 
"Selonija", “Lettonia”, “Imeria”, “Fraternitas 
Vesthardiana”, “Beveronija”, “Patria”, 
“Fraternitas Metropolitana”, “Fraternitas 
Academica”, “Latvia”, “Fraternitas Livonica” un 
studenšu korporācijas “Līga”, “Selga”, 
“Dzintra”, “Varavīksne”, “Daugaviete” un 
“Zinta”. 
Informatīvie partneri: Žurnāls "Ieva", žurnāls 
"Ievas Stāsti", žurnāls "Klubs", žurnāls "Privātā 
Dzīve", laikraksts "Bauskas Dzīve", izdevniecība 
"Dienas Žurnāli", laikraksts "Laiks", laikraksts 
„Brīvā Latvija”, žurnāls "Forbes Latvija", žur-
nāls "IR", laikraksts "Latvija Amerikā", žurnāls 
''Sports', portāls Latvians Online, laikraksts 
"Brīvā Latvija", Clear Channel, Kursors.lv un 
laikraksts Kurzemnieks. 
 
Informāciju sagatavoja: Evita Gaide, projek-
tu vadītāja, Latvijas Transatlantiskā organizā-

cija, evita@lato.lv, +371 22424220 

Ieviests risinājums Latvijas eID kartes 
pārrobežu izmantošanai  

 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sek-
mīgi pabeigusi Latvijas eID kartes pieslēgšanu 
Eiropas elektronisko identitāšu sadarbspējas 
platformai STORK, tādējādi sperot pirmo soli, 
kas Latvijas iedzīvotājiem ļaus personas apliecī-
bas jeb eID kartes izmantot, lai piekļūtu e-
pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā (ES).  
 
Pirmais Latvijas eID solis pāri robežām 
Šobrīd ir radīta iespēja citu ES valstu iestādēm 
nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību Latvi-
jas eID karšu lietotājiem. Turklāt jau tagad iedzī-
votājiem, uzņēmējiem un iestāžu darbiniekiem 

ar Latvijas eID karti ir pieejami vairāki pakalpo-
jumi. Piemēram, ikviens Latvijas iedzīvotājs un 
uzņēmējs var izmantot bezmaksas rīku elektro-
nisko aptauju un  anketu veidošanai EUSurvey. 
Apmēram 8000 valsts, pašvaldību un citu insti-
tūciju pārstāvjiem ir iespēja sagatavot elektronis-
kos pieteikumus Eiropas inovāciju un zinātnes 
projektiem Horizon 2020, kā arī piekļūt visiem 
Eiropas sanāksmju un darba grupu dokumen-
tiem sistēmā CIRCABC. 
 
Risinājums ir veiksmīgas starpinstitūciju sadar-
bības rezultāts starp VRAA, Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldi, kā arī Eiropas Komisijas at-
bildīgajām iestādēm. Tas tika izstrādāts 2015. 
gada otrajā pusgadā, izmantojot ES struktūrfon-
du finansējumu. 

http://www.zemessargam.lv
mailto:evita@lato.lv
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Pārrobežu risinājumi atvieglos ikdienu valsts 
iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem. Šis ir pirmais praktiskais solis, lai nodroši-
nātu Latvijas gatavību izmantot pārrobežu elek-
troniskās identifikācijas regulu.  Tā paredz, ka ar 
2018. gadu ES dalībvalstis savstarpēji atzīs tās 
elektroniskās identitātes, kuras būs izziņotas kā 
oficiālās. Valstī var darboties dažādi veidi kā ap-
liecināt personas identitāti, piemēram, internet-
bankas, paroles utt. Savukārt citām valstīm būs 
jāpieņem tikai tās elektroniskās identitātes, ku-
ras būs izziņotas oficiāli un kuras garantē valsts.  
 
Regulējums personas identifikācijai elek-
troniskā vidē 
Līdz ar praktiskajiem risinājumiem, ir pieņemti 
arī nepieciešamie tiesību akti, kas veidos pamatu 
Latvijas elektronisko identitāšu pārrobežu atzī-
šanai. 2015. gada 24. novembrī ir izsludināts Fi-

zisko personu elektroniskās identifikācijas li-
kums, kas nosaka tehniskās un organizatoriskās 
prasības fiziskas personas identifikācijai elektro-
niskā vidē.  
 
Par eID karti 
Personas apliecība jeb elektroniskā identifikāci-
jas karte ir personu apliecinošs dokuments, kas 
noder savas identitātes apliecināšanai klātienē 
un elektroniskā vidē, kā arī dokumentu elektro-
niskai parakstīšanai. eID kartei var pieteikties 
jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
nodaļā, lūdzot arī aktivizēt e-parakstu (to var 
izdarīt bez maksas, arī kartei, kas izsniegta ie-
priekš).  
 
Vairāk par valsts un pašvaldību iestāžu e-
pakalpojumiem un to lietošanu var uzzināt por-
tāla www.latvija.lv sadaļā “ē!”. 

Izglītības atbalsta program-

mā „Savai skolai” jau reģis-

trējušās 194 Latgales reģio-

na mācību iestādes, to skai-

tā Vārkavas pamatskola, 

Vārkavas vidusskola un Ri-

micānu pirmsskolas izglītī-

bas iestāde 

 

Izglītības atbalsta 
programmā „Savai 
skolai” līdz šim re-
ģistrējušās jau 77% 
jeb 194 Latgales re-
ģiona mācību iestā-

des, lai pavasarī savā īpašumā 
iegūtu bumbas, mūzikas centrus, 
printerus, datorus un citas mācī-
bu procesa modernizēšanai ne-
pieciešamās lietas. No Vārkavas 
novada programmai reģistrēju-
sies Vārkavas pamatskola, Vār-
kavas vidusskola un Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestāde. 
Izglītības atbalsta programmā 
„Savai skolai” var piedalīties 
visas Latvijas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, skolas, profesionā-
lās izglītības iestādes jeb arod-
skolas, kā arī privātie bērnudār-
zi. Kopumā Latvijā programmai 
reģistrējušās teju divas trešdaļas 
jeb 64% Latvijas skolu un bērnu-
dārzu. 
Laika posmā no šī gada 2. no-

vembra līdz nākamā gada 7. 

februārim iedzīvotāji  par kat-

ru pirkumu „Maxima Latvija” 

veikalos vērtībā virs 7 eiro sa-

ņem uzlīmes, ko tālāk var novir-

zīt sevis izvēlētai izglītības iestā-

dei, lai tā varētu savā īpašumā 

iegūt kāroto inventāru. Izglītības 

iestādes izvēlēto inventāru sa-

ņems bez maksas. 

Visaktīvāk programmā „Savai 

skolai” iesaistījušās reģionālās 

skolas un bērnudārzi jeb 85% no 

visām reģistrētajām izglītības 

iestādēm. 51% reģistrēto mācību 

iestāžu ir reģionu skolas, bet 

34% - reģionu bērnudārzi. Lat-

gales reģionā kopumā izglītības 

atbalsta programmai reģistrēju-

šās 194 mācību iestādes, no tām 

113 skolas un 81 bērnudārzs. No 

Vārkavas novada programmai 

reģistrējusies Vārkavas pamat-

skola, Vārkavas vidusskola un 

Rimicānu pirmsskolas izglītības 

iestāde. 

„Šīs akcijas ietvaros, iedzīvotāji, 

nemainot savus iepirkumu para-

dumus, var sniegt būtisku atbal-

stu absolvētajām vai savu bērnu 

skolām un bērnudārziem. Tādēļ 

mums ir liels prieks, ka tik 

daudz Latvijas mācību iestāžu 

jau ir reģistrējušās programmai 

un nospraudušas sev mērķus, 

kurus novēlam visām skolām arī 

sasniegt,” norāda „Maxima Lat-

vija” Mārketinga vadītāja Zane 

Kaktiņa. 

Plašāka informācija par 

programmu „Savai skolai”, kā arī 

izglītības iestādēm, kas jau reģis-

trējušās programmai, pieejama 

mājas lapā www.savaiskolai.lv. 

Tajā izglītības iestādes tiek aici-

nātas arī regulāri atjaunot infor-

māciju par sakrāto uzlīmju skai-

tu.  

Papildu informācija par 

programmu „Savai skolai” 

izglītības iestāžu pārstāv-

jiem: 

Mājaslapa: www.savaiskolai.lv  

Informatīvais tālrunis: 678 

98 630 (darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 18.00) 

Informatīvais e-pasts: in-

fo@savaiskolai.lv 

 

 

Par SIA „Maxima Latvija”: 

SIA „Maxima Latvija” ietilpst 

koncernā „Maxima Grupe”, kas ir 

lielākais mazumtirdzniecības 

veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, 

nodarbinot vairāk nekā 30 000 dar-

biniekus piecās valstīs (Lietuvā, 

Latvijā, Igaunijā, Polijā un 

Bulgārijā). SIA „Maxima Latvija” 

148 veikalos, 1 internetveikalā e-

maxima.lv un divos loģistikas cen-

tros ir nodarbināti aptuveni 8500 

darbinieki. 

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                      2015. gada 22. decembrī 

http://www.savaiskolai.lv
http://www.savaiskolai.lv
mailto:info@savaiskolai.lv


TUVĀKIE NOTIKUMI 

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: info@varkava.lv vai 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: K. Gailuma, J.Smilgas, M.Ērgles,  

M. Praņevskas fotogrāfijas. 
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No 6. novembra līdz 17. decem-
brim Vārkavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 2 mū-
žībā aizgājušie: 
 

Tekla Sparāne (15.07.1921 – 
11.12.2015, Upmalas pagasts) un 

Jānis Pastars (21.09.1943 - 
15.12.2015, Vārkavas pagasts). 

Vārkavas novada dome izsaka tu-
viniekiem visdziļāko līdzjūtību.  

No 6. novembra līdz 17. decembrim Vārka-

vas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 

1 jaundzimušais (Vārkavas pagastā): 2. no-

vembrī pasaulē nāca Evelīna Plone! Vārka-

vas novada dome sirsnīgi sveic jaundzimušā 

vecākus – Valentīnu Grigorjevu un Andri 

Ploni – un novēl mazajai augt veselai un lai-

mīgai! 

27. decembrī plkst. 13.00 Rožkalnu KN Zie-
massvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bēr-
niem kopā ar Smurfiem. 
 

1. janvārī plkst. 00.30 pie Vārkavas muižas pils 
Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas 
Brakovskas uzruna un svētku uguņošana. Turpi-
nājumā Jaungada balle kopā ar grupu ‘’Paldies par 
dejām’’ kultūras centra zālē. Ieeja – bezmaksas. 


