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Vārkavas novada sportistiem 

teicami rezultāti  

Latvijas IV olimpiādē 
 

Latvijas IV olimpiādē, kas notiek 

vienreiz 4 gados, Vārkavas novadu 

pārstāvēja 5 sportisti: Zane Ga-

vare, Lauris Gavars, Ilmārs Vaivods, 

Jānis Vaivods un Eglons Raudziņš. 

Olimpiādē piedalījās arī Ieva Ga-

vare, bet viņa pārstāvēja Rīgu, 

regbija komandu. Kopumā Vārka-

vas novada vārds apbalvošanas 

ceremonijās izskanēja trīsreiz, jo 

Zane Gavare ieguva 4. vietu 5000 

m soļošanā (olimpiādē apbalvo 1.- 

6. vietu ieguvējus); Ilmārs Vaivods 

tāllēkšanā ierindojās arī 4. vietā, 

Jānis Vaivods augstlēkšanā ieguva 6. vietu. Labi re-

zultāti arī Eglonam Raudziņam – 16. vieta 800 m skrē-

jienā, savukārt 4x400 m stafetē Vārkavas novada 

komandai, kurā startēja Ilmārs Vaivods, Jānis Vai-

vods, Eglons Raudziņš un Lauris Gavars, 11. vieta. 

Rīgas regbija komanda, kuras sastāvā bija mūsu no-

vadniece Ieva Gavare, ieguva 1. vietu.  

Visiem šiem sportistiem sākotnējā fiziskā sagatavotī-

ba un zināšanas iegūtas Vārkavas novada sporta 

skolā. Šobrīd viņi ir studenti vai arī jau algota darba 

darītāji, un sports viņu dzīvē, kā liecina rezultāti, 

joprojām ieņem nozīmīgu vietu.  

Novada sportistus visu olimpiādes laiku  klātienē at-

balstīja Vārkavas novada pašvaldības domes priekš-

sēdētāja Anita Brakovska, kā arī, protams, Vārkavas 

novada sporta skolas direktors Edgars Vaivods, tre-

neris Staņislavs Stankevičs un sportistu līdzjutēji – tuvi-

nieki un draugi.  

Kā vēsta Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko 

attiecību nodaļa, Latvijas IV olimpiādē kopumā pie-

dalījās ap 4000 sportistu, pārstāvot 94 pašvaldības. 

Vieglatlētiem Latvijas IV olimpiāde bija viens no 

pēdējiem atlases posmiem XXXI Vasaras olimpiska-

jām spēlēm Riodežaneiro, kas norisināsies no 5. līdz 

21. augustam. 

Latvijas IV olimpiādi organizēja Latvijas Olimpiskā 

komiteja un Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbī-

bā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-

triju. Galvenais sadarbības partneris – Cēsu novada 

pašvaldība. 

Latvijas olimpiāde notiek reizi četros gados. Tā jau 

norisinājusies Ventspilī un Liepājā, savukārt šogad 

notika Vidzemē, Valmierā no 1.- 3. jūlijam.       

                 

Attēlā (1. no kreisās): Eglons Raudziņš, Zane Gavare, Staņislavs 

Stankevičs, Anita Brakovska, Jānis Vaivods, Edgars Vaivods, 

Ilmārs Vaivods, Lauris Gavars. (Teksts M. Praņevska, foto V. Neiš-

tadte.)   

Detalizēta informācija - afišās! Sekojiet informācijai 

www.varkava.lv. 



Šobrīd ir zināms, ka 2016. gada 6. jūnijā Nacionālo 

veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija 

pieņēma lēmumu piešķirt Vārkavas novada paš-

valdībai Veselīgas pašvaldības statusu un uzņemt 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Kopumā 

šajā tīklā ir uzņemtas jau 112 pašvaldības.  

Viens no pirmajiem soļiem šī tīkla aktivitāšu popu-

larizēšanai ir redzams novada mājaslapā, kuras 

labajā izvēlnē (zem fotogalerijas) ir parādījusies 

jauna sadaļa „Veselā miesā vesels gars”, kurā 

regulāri tiek ievietota informācija par dažādiem 

veselības jautājumiem.  

* (Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–

2020.gadam projekts ir vidēja termiņa politikas 

plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā 

ar  Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-

2020.gadam, Pasaules Veselības organizācijas 

Eiropas reģiona stratēģiju “Veselība 2020”, kā arī 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plāno-

šanas perioda izvirzītajām prioritātēm). 

 

Veikti grozījumi skolēnu prēmēšanas  

kārtībā  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Vārkavas novada dome, atklāti 

balsojot, nolēma izdarīt grozījumu Vārkavas nova-

da domes 2014.gada 22.maija nolikumā 

„Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas noli-

kums” un papildināt nolikuma 1.pielikumu ar 

10.punktu šādā redakcijā: 

31. maija domes kārtējā sēdē lēma: par grozīju-

miem saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārka-

vas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”; 

par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.109 

„Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo bu-

džetu 2016.gadam”; par pamatlīdzekļu norakstī-

šanu; par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai 

zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016. gadam iedalī-

šanu; par speciālās atļaujas (licences) komerc-
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DOMES  LĒMUMI  2016. GADA MAIJĀ, JŪNIJĀ 

(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

Maijā notika  2 Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes (11., 18. maijā), domes 

Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautā-

jumu komiteju apvienotā sēde (24. maijā) un domes kārtējā sēde (31. maijā).  

11. maija domes ārkārtas sēdē lēma: par līdzfinan-

sējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstī-

bas programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasā-

kumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” “Kapličas 

būvniecība Vārkavas kapos ” īstenošanai; par ad-

reses noteikšanu; par nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu slēgšanu; par līdzfinansējuma piešķiršanu.  

18. maija domes ārkārtas sēdē lēma: par dalību 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā; par grozīju-

mu nolikumā; par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

 Pašvaldība iesaistījusies Nacionālajā 

veselīgo pašvaldību tīklā 

 
Lai sekmētu ,,Sabiedrības veselības pamatnostād-

nes 2014.-2020.gadam”* izvirzīto mērķu īstenošanu 

veselības veicināšanas jomā, veicinātu pašvaldību  

iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu 

metodisku atbalstu pašvaldībām to autonomas 

funkcijas “iedzīvotāju veselīga dzīves veida un spor-

ta veicināšanā" pildīšanā, saskaņā ar likuma ,,Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās  daļas 6.punktu, 

Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses 

un kontroles centru veido Nacionālo veselīgo paš-

valdību tīklu ar mērķi sekmēt labas prakses piemē-

ru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, 

atbalstīt pašvaldības un sniegt tam metodoloģisku  

atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības 

veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un 

paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītošanu sa-

biedrības veselības un veselības veicināšanas jau-

tājumos, tādejādi atbalstot veselības, labklājības 

un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. 

Nolūkā veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sportu Vārkavas novada pašvaldībā, un iegūt 

metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības vese-

lības un veselības veicināšanas jautājumu risināša-

nā, tika izvērtēta iespēja Vārkavas novada pašval-

dībai  piedalīties  Nacionālajā  veselīgo pašvaldī-

bu  tīklā. Domes deputāti, noklausoties vides inže-

nieres, projektu vadītājas Lindas Landsmanes, kura 

ir šī pasākuma koordinatore mūsu novada pašval-

dībā, ziņojumu, nolēma piedalīties šajā aktivitātē 

un par pašvaldības politisko amatpersonu, kas būs 

atbildīga par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 

pasākumu īstenošanu Vārkavas novadā, noteica 

Skaidrīti Medni. Tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzīša-

nu uzdeva Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejai.  
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Attēlā: Vārkavas vidusskolas direktore Anita Vil-

cāne pēc Skolas goda svētkiem š. g. 30. maijā. 

Skolas kolektīvs direktorei šai dienā bija sagādā-

jis daudzus pārsteigumus - no sava kabineta līdz 

zālei viņa devās divu staltu jauniešu pavadībā 

pa ziedu vārtiem, ko veidoja skolēni, pedagogi 

un skolas darbinieki - katram rokā bija pa rozei, 

to, visiem paceļot virs galvas, izveidojās rožu 

vārti. Svinību zālē skanēja apsveikumi, bija sarū-

pētas skaistas un rūpīgi pārdomātas dāvanas.  

Vārkavas vidusskolas direktores amatā Anita 

Vilcāne iecelta 1996. gadā, šajā amatā aizva-

dīti gandrīz 20 gadi. Anitas Vilcānes kopējais 

pedagoģiskais darba stāžs ir kopš 1972. gada, 

un Vārkavas vidusskola ir vienīgā darba vieta.  

darbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā iz-

sniegšanu; par grozījumu lēmumā; par zemes iz-

nomāšanu; par zemes gabala atdalīšanu un no-

saukuma piešķiršanu; par  darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu; par aizņēmuma ņemšanu. 

Izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Vārka-

vas vidusskolas direktori, direktore dodas 

pelnītā atpūtā  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, Vispārējās izglītī-

bas likuma 11.panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 27.punktu, Darba 

likuma 114.pantu, Vārkavas novada domes Go-

da raksta piešķiršanas kārtības nolikumu 

(apstiprināts ar Vārkavas novada domes 

2008.gada 28.oktobra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.18/7),Vārkavas vidusskolas direktores 

A.Vilcānes 2016.gada 10.maija iesniegumu, Latvi-

jas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

2016.gada 17.maija vēstulē Nr. 01-14e/1934 “Par 

atbrīvošanu no amata” doto saskaņojumu, un 

ņemot vērā 24.05.2016.apvienoto komiteju sēdes 

atzinumu, Vārkavas novada dome, atklāti balso-

jot, nolēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 

Vārkavas vidusskolas direktori Anitu Vilcāni 

2016.gada 17.jūnijā, pamatojoties uz Darba liku-

ma 114.pantu. Par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti Vārkavas vidusskolas direktorei 

Anitai Vilcānei izmaksāt prēmiju vienas minimālās 

mēnešalgas apmērā no Valsts mērķdotācijas pa-

mata un vispārējās izglītības iestāžu darba 

samaksas līdzekļiem, kā arī apbalvot  Anitu Vilcā-

ni ar Vārkavas novada domes Goda rakstu un 

naudas balvu. (Vārkavas novada pašvaldībā jūnijā 

bija izsludinājusi atklātu konkursu uz Vārkavas vidussko-

las direktora amatu. Par tā rezultātiem varēs lasīt nāka-

majā „Ozolupē”.)  

28. jūnija domes kārtējā sēdē lēma: par grozīju-

mu Vārkavas novada domes 29.03.2016. lēmu-

mā Nr. 49 „Par zemes īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu”; par zemes gabala sadalīšanu, nosauku-

ma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrā-

di; par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu; par grozījumiem Vārkavas novada 

domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozīju-

miem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā 

„Par autotransporta iznomāšanu””; par finansiā-

lu palīdzību; par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā; par Vār-

kavas novada pašvaldības 2015. gada publiskā 

pārskata apstiprināšanu; par pamatlīdzekļu no-

rakstīšanu; par pašvaldības finanšu lietderīguma 

izvērtējumu. 

 

Apstiprināts Vārkavas novada pašvaldī-

bas publiskais pārskats par 2015. gadu  

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 14.panta trešo daļu, likuma „Par pašval-

dībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

69.panta septīto daļu un 72.pantu, Ministru kabi-

neta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, Vārkavas novada do-

me, Vārkavas novada dome nolēma apstiprināt 

Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada pub-

lisko pārskatu. Gada publiskais pārskats jau ir 

publicēts Vārkavas novada pašvaldības infor-

matīvajā portālā www.varkava.lv, kā arī nosūtīts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-

trijai. Atgādinām, ka gada publiskais pārskats ir 

ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības 

darbu sabiedrībai saprotamā valodā. 

Jūnijā notika Vārkavas novada pašvaldī-

bas domes Finanšu komitejas, Sociālo, iz-

glītības un kultūras jautājumu komitejas, 

Attīstības un infrastruktūras komiteju apvie-

notā sēde (21. jūnijā) un domes kārtējā 

sēde (28. jūnijā).  

http://www.varkava.lv
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IESTĀŽU JAUNUMI 

Sumināti Vārkavas novada skolu Gada skolēni, sportisti un klases  

Jau vairākus gadus Vārkavas novada izglītības 

iestādes mācību gada beigās izvirza un pašvaldī-

ba apbalvo Gada skolēnu, sportistu un klasi. Ga-

da skolēna tituls tiek piešķirts skolēnam, izvērtējot 

viņa mācību sasniegumus un sabiedrisko aktivitā-

ti, gada sportistam – viņa rezultātus dažāda līme-

ņa sacensībās, savukārt gada klasi izvērtē, ņemot 

vērā tās organizēto pasākumu kvalitāti, piedalīša-

nos citu organizētajos pasākumos, olimpiādēs, 

konkursos, kavējumus, kā arī klases vidējo atzīmi 

1. semestrī.   
2015. /2016. mācību gadā Vārkavas vidusskolā 

titulu Gada skolēns ieguva Aurēlija Pujiņa, Gada 

sportists – Valija Vanaga, bet Gada klase – div-

padsmitie (klases audzinātāja Daina Mikitāne); 

Vārkavas pamatskolā Gada skolēns ir Liliāna Sur-

gunte, Gada sportists – Edgars Nikiforovs, bet Ga-

da klase – apvienotā 2., 3., 4. klase (audzinātāja 

Diāna Stubure).  
Vārkavas vidusskolas Gada skolnieces Aurēlijas 

Pujiņas (8. klase) vidējā atzīme  šai mācību gadā ir 

8,5 balles. Meitene šogad ir ieguvusi 2. vietu starp-

novadu ķīmijas un fizikas olimpiādēs, ieguvusi 7. 

vietu starp 19 starpnovadu latviešu valodas un 

literatūras olimpiādes dalībniekiem. Aurēlija ne 

tikai labi un teicami mācījās, bet arī bija sabiedriski 

aktīva – darbojās skolēnu parlamentā, piedalījās 

Vārkavas novada dzejas dienu skatuves runas 

konkursā Arendoles bibliotēkā. Meitene ir bijusi 

atsaucīga visos skolas rīkotajos pasākumos. Pro-

tams, Aurēlija ir arī laba sportiste: iegūta 3. vieta 

starpnovadu vieglatlētikas sacensībās 1500 m 

skrējienā, ir bijusi rudens krosa stafetes dalībniece, 

kad izcīnīta starpnovadu sacensībās 2. vieta. 
Gada sportiste Vārkavas vidusskolā – 7. klases skol-

niece Valija Vanaga. Aizvadītajā mācību gadā 

piedalījusies daudzās sacensībās un ieguvusi vai-

rākas godalgotas vietas, nozīmīgākās no tām: 

Preiļu novada ziemas čempionātā vieglatlētikā 

(12.12.2015) savā vecuma grupā iegūta 1. vieta 

augstlēkšanā un 1. vieta 1000 m skrējienā; Jēkab-

pils sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlēti-

kā (03.02.2016) - 3. vieta augstlēkšanā; 1.vieta 

“Vārkavas balvas” izcīņas sacensībās vieglatlēti-

kas trīscīņā un kauss par augstvērtīgāko rezultātu; 

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas sa-

censībās vieglatlētikā telpās (05.03.2016) 1.vieta 

augstlēkšanā un 2. vieta 1000 m skrējienā; Preiļu, 

Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas skolu sacensī-

bās (27.-28.04.2016) 1.vieta augstlēkšanā, 1.vieta 

1500 m skrējienā, 2. vieta stafetē, kā arī kauss par 

augstvērtīgāko rezultātu; Valija piedalījās arī Latvi-

jas ziemas čempionātā, kur  ieguva 8. vietu 1000 

m un 11. vietu 600 m skrējienā.  
Vārkavas vidusskolas „Gada klase” – 12. klase – 

šajā mācību gada laikā organizējusi daudzus pa-

sākumus. Mācību gadu sāka ar uzmundrinošu 1. 

septembra apsveikumu pirmklasniekiem, skolas-

biedriem un skolotājiem. Organizēja Skolotāju die-

nas norisi skolā: vadīja mācību stundas skolasbied-

riem, organizēja un vadīja sirsnīgu apsveikumu sko-

lotājiem. Ziemassvētku svētrīta norise izdevās ļoti 

sirsnīga, pateicoties šīs klases idejām un ieguldīta-

jam darbam. Eglītes pasākums 8. – 12. klasēm bija 
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12. klases režijas nopelns. Žetonu vakars, protams, 

ir katras klases brieduma apliecinājums; šogad tas 

izdevās interesants, daudzveidīgs un sirsnīgs. Kla-

ses vidējā atzīme 1. semestrī bija 6,12. Divpadsmi-

tie atbalstīja arī skolas tradicionālos pasākumus: 

ziedu paklāju parādi, 10. klases uzņemšanu vidus-

skolēnu pulkā, apkārtnes sakopšanas talkas, Lāč-

plēša dienas atzīmēšanu, Melnās kafijas vakaru, 

Vārkavas novada izgaismošanu Valsts svētkos, 

skolas jubilejas absolventu slidojumu, neiztrūksto-

šās Valentīndienas aktivitātes, Labo darbu nedē-

ļas darbus, Mātes dienas koncerta priekšnesumus, 

Pēdējā zvana dienas aktivitātes.  Šīs klases skolēni 

bija atsaucīgi skolas pasākumu skaņotāji, fotogrā-

fi. Skolēni piedalījās skolas, starpnovadu mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkur-

sos. 12. klases skolēni bijuši gan zēnu, gan meiteņu 

vokālo ansambļu balsts. Skolēni atbalsta novada 

rīkotos pasākumus, arī veic brīvprātīgo darbu no-

vada pasākumos.   
Vārkavas pamatskolas Gada skolēna titula iegu-

vēja Liliāna Surgunte  ir  atvērta un dzīvespriecīga 

3.klases skolniece, kas apzinīgi pilda skolēna dar-

bus un uzticētos pienākumus. Liliānas vidējais vēr-

tējums gadā ir 8 balles. Meitenē mājo arī dažādi 

citi talanti, par ko liecina iegūtā 2.vieta starpno-

vadu vizuālās mākslas olimpiādē. Viņa ir arī brīniš-

ķīgas balss īpašniece un ar savu dziedāšanas 

prasmi priecē gan skolas saimi, gan pagasta ie-

dzīvotājus. Liliāna šajā mācību gadā ir iesaistījusies 

šādās aktivitātēs - CSDD zīmējumu konkursā ”Esi 

redzams un drošs”, Jelgavas atklātajā vizuālās 

mākslas konkursā „Pasaules bērni”, Preiļu BJC zī-

mējumu konkursā - izstādē „Atver profesijai dur-

vis”, regulāri apmeklēja mūzikas pulciņu, vizuālās 

mākslas, deju pulciņu, darbojas Vārkavas maz-

pulkā “Avotiņi”.  
Gada sportists Vārkavas pamatskolā jau ceturto 

gadu - 8.klases skolnieks Edgars Nikiforovs. Edgars 

trenējas vieglatlētikā Vārkavas novada sporta 

skolā un futbolā Preiļu novada Bērnu un jauniešu 

sporta skolā. Ar savu komandu spēlē 1. un 2. līgā, 

kā arī spēlē Latgales futbola izlasē U16. Katru ga-

du Edgars iegūst godalgotas vietas dažāda līme-

ņa sacensībās. Aizvadītajā mācību gadā vieglat-

lētikā ieguvis šādas vietas: Preiļu novada ziemas 

čempionātā vieglatlētikā (12.12.2015) 1. vieta 

augstlēkšanā 2000.g. dz. un jaunāki grupā; Jēkab-

pils sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlēti-

kā (03.02.2016) 3. vieta 1000 m skrējienā B vecu-

ma grupā; 1.vieta “Vārkavas balvas” izcīņas sa-

censībās vieglatlētikas trīscīņā 2001. g. dz. zēniem; 

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas sa-

censībās vieglatlētikā telpās (05.03.2016) 1.vieta 

augstlēkšanā un 2.vieta 1000 m skrējienā 2000.-

2002.g.dz. grupā; Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, 

Vārkavas skolu sacensībās (27.-28.04.2016) 1.vieta 

augstlēkšanā un 3.vieta 300 m skrējienā 2001.-

2002. g. dz. grupā; 1. vieta skrējienā pa Ubaglīci 

Līvānos (18.11.2015.) un 2. vieta skrējienā pa Preiļu 

pilsētas ielām “Cīruļputenis- 2016” (02.04.2016). 

Edgars piedalījās arī Latvijas čempionātā un 1000 

m skrējienā ieguva 4. vietu, bet 2000 m skrējienā - 

7. vietu.  
Gada skolēni, sportisti un klases tika apbalvotas 

skolas noslēguma pasākumā Vecvārkavas brīv-

dabas estrādē. Visi saņēma diplomus, Gada sko-

lēni un sportisti arī naudas balvas, Gada klasēm 

balvā  - vienas dienas  ekskursija.  
Pasākumā ar naudas balvām un diplomiem tika 

sveikti arī skolēni, kuri šai mācību gadā ir ieguvuši 

godalgotas vietas Latgales reģiona mācību priek-

šmetu olimpiādēs un dažādos konkursos. Pateicī-

bu saņēma arī pedagogi, kuri sagatavoja skolē-

nus šiem pārbaudījumiem.  
Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu go-

dalgoto vietu ieguvēji, teicamnieki (sākot no 7 

ballēm), kā arī rezultatīvākie  sporta sacensību 

dalībnieki tika apbalvoti skolu Goda svētkos.  
  

Pēc izglītības iestāžu sniegtajām ziņām  

sagatavoja M. Praņevska  

No 1.-3. jūnijam Višķos norisinā-

jās 2. Novadu jaunsardzes spar-

takiāde, kurā 29 komandu kon-

kurencē Vārkavas - Preiļu jaun-

sargu vienības komanda ieguva 

3. vietu! 

Attēlā jaunsargu komanda pēc 

apbalvošanas - 1. rindā no krei-

sās: Ēriks Pūga, Alvis Bulatovs, Dā-

vis Salcevičs, jaunsargu instruk-

tors Valērijs Pastars; 2. rindā no 

kreisās: Patriks Pākste, Kārlis Spu-

riņš, Raivis Tarasovs, Uldis Gavars, 

Andrejs Paško, Melisa Vanaga, 

Viktorija Pujiņa, Endijs Pujiņš, Ar-

mands Karčevskis, Asnāte Pujiņa.  

Apsveicam Vārkavas novada jaunsargus ar iegūto 3. vietu! 
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Lai popularizētu klases audzinā-

tāja darbu, pirmo reizi vispāriz-

glītojošo izglītības iestāžu 1.-

12.klašu kolektīvi (vai klases 

skolēnu grupa) tika aicināti stās-

tīt, cik viņiem ir lielisks klases 

audzinātājs un izvirzīt viņu balvai 

“Klases audzinātājs 2016”.  

Pašus mazākos, visticamāk, ar 

vecāku atbalstu, lielākos skolē-

nus pašus pēc savas brīvas gri-

bas aicinājām rakstīt stāstu 

“Mans klases audzinātājs”. Tas ir 

stāsts par to, cik svarīgi ir, lai ko-

pā ar klasi priekos, bēdās un visos citos notikumos līdzi 

dzīvotu audzinātājs. Šī bija iespēja uzdot savam klases 

audzinātājam arī “Lielo jautājumu”. Organizatori - Preiļu 

novada bērnu un jauniešu centrs - saņēma 27 sirsnīgus 

stāstus “Mans klases audzinātājs”, kas vēstīja, ka Preiļu 

un Vārkavas novadu izglītības iestāžu 304 skolēni nomi-

nācijai “KLASES AUDZINĀTĀJS 2016” izvirza 27 izcilus kla-

ses audzinātājus, tai skaitā Vārkavas vidusskolas Helēnu 

Ērgli un Dainu Mikitāni. Divu nedēļu garumā žūrija – Preiļu 

novada Izglītības pārvaldes skolu metodiskā darba spe-

ciāliste Valentīna Karpušenko, Preiļu galvenās bibliotē-

kas bērnu literatūras nodaļas vadītāja, teātra grupas 

“Kājām gaisā!” vadītāja Vilhelmīne Jakimova, Preiļu no-

vada bērnu un jauniešu centra direktora vietniece Anita 

Kolosova, Preiļu 1.pamatskolas direktora vietniece, klašu 

audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Digna 

Prodniece - cītīgi lasīja iesniegtos stāstus un vienojās, ka 

balvu nominācijā “KLASES AUDZINĀTĀJS 2016” 1.-4.klašu 

grupā iegūst Vārkavas vidusskolas 4.klases audzinātāja 

Helēna Ērgle (attēlā), 5.-9.klašu grupā – Salas pamatsko-

las 6.klases audzinātāja Lilija Upeniece, bet 10.-12.klašu 

grupā – Preiļu Valsts ģimnāzijas 3.b kursa audzinātāja 

Silvija Kivko. Nominācijas ieguvēju apbalvošana notika 

2016.gada 30.maijā pasākumā “Preiļu novada izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana - intere-

šu un profesionālās ievirzes (mūzika, māksla) izglītībā” 

Preiļu kultūras namā. Vēlamies, lai nominācija “KLASES 

AUDZINĀTĀJS” kļūst par ikgadēju skolotāju kā klases au-

dzinātāju profesionālās meistarības apliecinājumu, kas 

plašākas sabiedrības vidū ļaus atklāt to, cik daudz ir pa-

tiesi izcilu skolotāju - klases audzinātāju. 

Aija Caune, Preiļu novada bērnu un jauniešu cen-

tra direktore 

 

Fragmenti no iesniegtajiem stāstiem „Mans 

klases audzinātājs” 

 
“Mēs esam Vārkavas vidusskolas 4.klases skolēni 

– 7 zēni un 5 meitenes un mums ir pasaulē labākā 

audzinātāja. Viņu sauc Helēna Ērgle. Viņa ir tik la-

ba, ka viņu uzrunājot mums nejauši pasprūk vārds 

– mammu. 
Vēl mums liekas, ka viņa dzīvo skolā, jo tad, 

kad mēs atnākam no rīta, viņa vienmēr jau ir mūsu 

klasē un, kad Sanija ar Elizabeti Maiju pēdējās iet 

mājās, viņa vienmēr paliek klasē, labojot mūsu bur-

tnīcas, kaut ko rakstot datorā vai kārtojot dažādas 

biezas mapes. 
Viņa vienmēr ir smaidīga, priecīga, tikai 

dažreiz dusmīga, kad (...) izstrādājis kādas nerātnī-

bas, bet mēs nebaidāmies, jo mums liekas, ka viņa 

tikai tēlo, ka ir dusmīga. 
Mācot mūs, viņa ir stingra un prasīga - kas 

jāiemācās, tas ir jāiemācās. Izšmaukties nav iespē-

jams. Ja kuram neveicas, viņa palīdz gan no rīta 

pirms stundām, gan pēcpusdienā. (...) 
Mēs esam ievērojuši, ka mūsu vecākiem ļoti 

patīk nākt uz klases vecāku sapulcēm, piedalīties 

priekšnesumos un pārgājienos. (...) 
Dažreiz otrdienās viņa iet uz novada domi uz 

kaut kādām svarīgajām sapulcēm. Vēl viņai ļoti 

piestāv tautas tērps un ap viņu vienmēr ir arī citu 

klašu bērni, kuri dzied folkloras kopā „Vālodzīte”.  
Mums liekas, ka viņa ir laba aktrise, jo ļoti 

smieklīgi vada daudzus pasākumus skolā. (....). Pal-

dies, audzinātāj, par zināšanām, mīlestību, gādību 

un sapratni visus šos gadus.” 

 
Kāds ir spilgtākais notikums no kopā pavadītajiem 

gadiem? 
Sveika, mana klase. Esmu patīkami pār-

steigta, ka jūs tik augstu esat novērtējuši manu dar-

bu, bet no kopā pavadītajiem gadiem es atcerē-

šos ļoti daudz. Ar jums darīt pa pusei nemaz nevar. 

Visspilgtāk man atmiņā ir mūsu pirmais divu dienu 

brauciens ar velosipēdiem. Plānojam mēs to visu 

pavasari, jo vajadzēja, protams, visiem velosi-

pēdus, vestes, ceļu satiksmes noteikumus zināt utt.  

Atceros jūsu lepnās sejas, kad pēdējā skolas dienā 

visi palika skolā, bet mēs aizbraucām. Gāja brau-

cienā, protams, grūti. Vajadzēja iemācīties visiem 

turēties vienā rindā, apstaties reizē un palīdzēt 

viens otram arī. Izrādās pirmajos brauciena metros 

bija neliela sadursme un vienai celis pušu, bet sko-

lotāja to uzzināja tikai pēc septiņiem kilometriem, 

citādi jau atstāšot mājās. Tālāk, protams, bija jauks 

ceļš gar upi un pāri upei, interesantas sarunas ar 

Maritas vectēvu par viņa hobiju un tēja ar cepu-

miem. Pa dienu mēs nobraucām 20 km un man 

tas bija traki, bet jums jau nu nē. Nakšņojām teltīs 

pie Diānas, bet pusi nakts spēlējām spēles. Es biju 

tā piekususi, ka beigās jūs man atļāvāt piesēst un 

cept desiņas, bet ar noteikumu domāt nākošo 

spēli. Tik aktīvi jūs man bijāt un arī esat. Pie miera 

aizgājāt tikai tad, kad pašiem pietrūka spēka. Ne-

kas, ka nakts bija auksta, ka spieda sāni, ka otrā 

rītā bija garš ceļš uz mājām, bet šo braucienu pat 

es nevaru aizmirst.  
Paldies manām abām klasēm (es audzinā-

ju divas klases), esat arī dzīvē aktīvi un jums viss iz-

dosies. 
Ar cieņu - Vārkavas vidusskolas 12. klases audzinā-

tāja Daina Mikitāne 

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra rīkotajā konkursā „Klases audzinātājs 2016” 

sākumskolas grupā par labāko atzīta Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle  
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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums                2016. gada 14. jūlijā 

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 

ietvaros 22. jūnijā biedrības ģimenes palīdzības 

centrs „Ligzda” organizēja semināru „Vai Tu zini, 

kas ir jāņuzāles un cik jāņuzālēm jābūt Jāņu vaina-

gā”, kā arī tika novadīta radošā darbnīca sociālo 

prasmju attīstīšanā un pilnveidošanā „Jāņu vaina-

gu pīšana un jāņusieru siešana”, lai radītu izjustāku 

svētku noskaņu, pasākumā piedalījās arī Vārkavas 

novada Sociālā dienesta darbinieki. Semināra da-

lībnieki tika iepazīstināti ar latviešu tradīcijām, kā 

svinēt Līgo svētkus - par ēdieniem un dzērieniem, 

ko saimnieces liek svētku galdā. Dalībnieki iepazi-

nās, kādas ir jāņuzāļu ārstnieciskās īpašības un kā-

dām jāņuzālēm jābūt Jāņu vainagā. Dalībnieki 

izrādīja interesi un, aktīvi darbojoties, pilnveidoja 

savas prasmes, pinot gan vainadziņus no dažā-

dām jāņuzālēm meitām, gan ozola vainagus Jā-

ņiem. Uzklausot  floristes Diānas Stubures pado-

mus, pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja 

visiem kopīgi izvei-

dot Līgo svētku 

noskaņas dekorus 

no pļavu zālēm un 

ziediem, kas tika 

izvietotas pie Vār-

kavas pagasta 

pārvaldes ēkas. 

Pasākuma noslē-

gumā dalībnieki 

(attēlā) tika cienā-

ti ar dažādu veidu 

sieriem, saldu-

miem un kvasu, 

kas radīja pirms-

svētku noskaņu. 

Paldies visiem da-

lībniekiem, kas ie-

radās un aktīvi darbojās līdzi, lai Līgo noskaņa ie-

nāktu ik katra mājā un sirdī. 

Vārkavas novada Sociālais dienests 

Zināmi Vārkavas vidusskolas 12. klases centralizēto eksāmenu rezultāti  
No 8 Vārkavas vidusskolas 12. klases skolēniem visaugstākie CE rezultāti ir Nikam Plotam, kurš saņē-

ma 90 % vērtējumu angļu valodā un 74 %  - latviešu valodā. Savukārt Natālija Vilcāne ieguva 75 % 

krievu valodā. Visiem 12. klases skolēniem obligāti bija  jākārto eksāmens latviešu valodā, mate-

mātikā un svešvalodā: 5 skolēni izvēlējās angļu valodu, 3 - krievu valodu, 1 fiziku un 1 bioloģiju. Ie-

priekšējā mācību gadā visi skolēni nokārtoja eksāmenu informātikā. Kopumā, salīdzinot ar rezultā-

tiem valstī,  Vārkavas vidusskolā ir augstāki rezultāti matemātikā, bet pārējos priekšmetos līdzīgi kā 

vidēji valstī.  

Vārkavā gatavojās svētkiem kopā 

Novada lielākajiem ka-

piem - jauns žogs, būs 

arī kapliča  
 

Vārkavas novada Upmalas pa-

gasta Vārkavas kapsētā, kas ir 3 

hektārus liela, notiek  labiekārto-

šanas darbi: jūnijā tika demontēts 

vecais stiepļu žogs (749 m )un 

šobrīd rit pēdējie darbi pie jaunā 

žoga ierīkošanas. Gar lielceļu un 

stāvlaukuma pusē, ņemot vērā 

kapsētas teritorijas nelīdzeno rel-

jefu, ir  uzlikts paneļu žogs, savu-

kārt teritorijā, kas ir no meža pu-

ses, tiek izmantots rulonu žogs.  
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DAŽĀDI  JAUNUMI 

Jūlijā Preiļos notiks pirmais Latgales stāstnieku festivāls, tajā piedalīsies mūsu novada 

folkloras kopas "Vecvārkava", "Volyudzeite" un stāstnieki B.Gavare, H.Ērgle, K.Plots, 

M.Upenieks, R.Domuļevs 

No šī gada 22.-24. jūlijam Preiļos un to apkārtnē norisinā-

sies pirmais Latgales stāstnieku festivāls, kas kopā pul-

cēs vietējos stāstniekus, stāstniekus no UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” un 

citām Latvijas stāstnieku iniciatīvām, kā arī vietējās fol-

kloras kopas, stāstnieku kustības atbalstītājus un intere-

sentus.  

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozī-

mīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabā-

šanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā. 

Stāstus par amatnieku dzīvi, amatu noslēpumiem un 

meistarstiķiem, kā arī par dažādiem atgadījumiem amat-

nieku vidē stāstīs gan paši amatnieki, gan stāstnieki no 

dažādiem Latvijas novadiem, lai ar stātiem popularizētu 

amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nāka-

majām paaudzēm. Viens no festivāla uzdevumiem ir 

veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amat-

niecības izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi 

ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stās-

tos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidī-

bu, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma 

veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, 

kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem. 

Festivāla pirmajā dienā, 22. jūlijā, interesenti aicināti uz 

„Anekdošu un jautro stāstu vakaru”, kas plkst. 20:00 nori-

sināsies jauniešu centra „PAKAC” telpās (Kārsavas iela 4, 

Preiļi). Savukārt 23. jūlijā ikviens aicināts doties uz Jasmui-

žas muižas parku (Aizkalne, Preiļu novads), kur sākot no 

plkst. 15:00 būs iespēja sastapt Latgales keramiķus un 

klausīties viņu stāstījumā, plkst. 17:30 kopā ar folkloras 

kopu „Jumalāni” cepļa mājas pagalmā varēs iet rotaļās 

un dejot dančus, bet plkst. 20:00 notiks Lielais stāstu va-

kars „Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalīsies Vecvārkavas 

folkloras ansamblis "Vecvārkava" un stāstniece Broņisla-

va Gavare, Kristiāns Plots no Vāŗkavas bērnu folkloras 

kopas "Volyudzeite", Andris Čakāns no Rugāju novada, 

Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita Rutule no 

Nagļiem, folkloras kopa "Vīteri" no Rēzeknes, folkloras 

kopa "Jumalāni" no Riebiņu novada, folkloras kopa 

„Rūtoj” no Preiļiem, kā arī citi Latgales stāstnieki un stāst-

nieki no citiem Latvijas novadiem. 

Savukārt 24. jūlijā plkst. 10:00 vecāki ar bērniem aicināti 

doties uz Preiļu Galveno bibliotēku (Kārsavas iela 4, Prei-

ļi), kur mazajiem klausītājiem notiks pasākums „Mazi stāsti 

no lieliem stāstniekiem”.  

Pirmo Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti” orga-

nizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Preiļu novada 

dome, Preiļu Galvenā bibliotēka, tradicionālās kultūras 

biedrība „Aprika” sadarbībā ar Aizkalnes tautas namu, 

Preiļu jauniešu centrs „PAKAC”, Raiņa muzeju 

„Jasmuiža”, vietējām pašvaldībām, kultūras un mākslas 

biedrību „TEIRA LATGOLYS MUOKSLA”, kā arī zemnieku 

saimniecību „Juri”, tirdzniecības centru „Ūga”, SIA "Sātys" 

un citiem labvēļiem. 

Festivālā vēl aizvien aicināti pieteikties īpaši Latgales 

stāstnieki un stāstu kustības atbalstītāji! Ieeja pasākumos 

– bezmaksas! 

Papildu informācijai un pilnai festivāla programmai aici-

nām pieteikties, zvanot pa tālruni 26187266 vai 29495394. 

Kapsētā varēs ērti iekļūt no visām pusēm, jo žo-

gā būs 15 vārtiņi. Žoga demontāžas un ierīkoša-

nas darbus veic SIA „Preiss būve”, kopumā mi-

nētie darbi izmaksāja 5361,51 eiro (ar PVN). Lī-

dzekļi nāk no pašvaldības pamatbudžeta.  

Žoga ierīkošana nav vienīgais labiekārtošanas 

darbs, kas tuvākajā laikā ir ieplānots Vārkavas 

kapos - šogad tajos tiks uzbūvēta kapliča, kā arī 

tiks ierīkota elektropiegāde tās apgaismošanai.  

M. Praņevska  

Vārkavas novada pašvaldība pārdod autobusu  

 
Vārkavas novada pašvaldība pārdod autobusu IVECO 4512 (izlaiduma 

gads - 1996.), valsts reģistrācijas numurs FG 1102, nav darba kārtībā. 

Cena 500 EUR. Sīkāka informācija pa tālr. 29446486. 

 

KAPUSVĒTKI 2016 
- Pilišku kapos sestdien, 23. jūlijā plkst. 12.00; 
- Vanagu baznīcā svētdien, 24. jūlijā plkst. 12.00 Svētā mise, kapusvētku procesija Vanagu kapos; 
- Vārkavas baznīcā sestdien, 30. jūlijā plkst. 11.00 Svētā mise, plkst. 12.00 aizlūgums Vārkavas kapos; 
- Āpšu kapos sestdien, 30. jūlijā plkst. 11.00. 
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Lai atvieglotu fi-

nansiālo slogu su-

ņu īpašniekiem, 

kuru finansiālās 

iespējas ir ierobe-

žotas, valdība otr-

dien, 28.jūnijā, pie-

ņēma grozījumus 

noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā-

cijas kārtību.  

Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai 

suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu jeb un reģistrāci-

jai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē 

tiek pārcelts no 2016.gada 1.jūlija uz 2017.gada 

1.janvāri. 

Lai paplašinātu personu loku, kurām at-

ļauta suņu apzīmēšana (mikročipa zemādas ieva-

dīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai sa-

mazinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju saistī-

tās izmaksas, tiks veikti grozījumi Veterinārmedicī-

nas likumā, nosakot, ka Pārtikas un veterinārā die-

nesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, 

kā arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīv-

nieku patversmi, varēs nodarboties ar suņu apzī-

mēšanu un reģistrāciju datu centra datubāzē.  

Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 

2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība", nosakot, 

ka PVD inspektoriem vai pilnvarotiem veterinārār-

stiem, kā arī apmācītām personām, kurām ir līgums 

ar dzīvnieku patversmi, ir atļauta suņu apzīmēšana 

un reģistrācija LDC datubāzē. 

Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 

2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 

“Lauksaimniecības datu centra publisko maksas 

pakalpojumu cenrādis”, nosakot ka dzīvnieku pa-

tversmes varēs bez maksas reģistrēt tos suņus, kurus 

atsavina (patversme atdod, pārdod, uzdāvina) 

jaunam īpašniekam.  

Izmaiņas jāveic arī Ministru kabineta 

2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 “Kārtība, 

kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā 

dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām 

un maksas pakalpojumiem”, nosakot suņa apzīmē-

šanas un reģistrēšanas maksu. 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 

2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"" stāsies spē-

kā to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”.  

 

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, sabiedrisko 

attiecību speciāliste, tālrunis: +371 67027498,e-

pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, mājaslapa: 

www.zm.gov.lv  

Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu 

apzīmēšana ar mikroshēmu  

Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam  

„Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)  
 

Latgales plānošanas reģions un Latgales fotogrāfu biedrību organizē fo-

tokonkursu "Latgalietis XXI gadsimtā", kas norit Latvijas valsts un Latgales 

kongresa simtgades atzīmēšanas pasākumu ietvaros, un viens no tā mēr-

ķiem – fotoalbuma izdošana, kurā apkopoti  Latgales reģiona visu nova-

du cilvēku portreti. 
Konkurss ir brīnišķīga iespēja parādīt meistarību, iemūžinot savus labākos 

darbus unikālā, fundamentālā izdevumā. No 40 labākiem darbiem tiks 

veidota izstāde, kura tiks kopīgi atvērta, vienlaicīgi suminot un apbalvojot 

labāko darbu autorus. 
Piedalīties tiek aicināti visi Latvijas foto mākslinieki, tāpat arī īpaša cerība 

uz Latgales aktīvajiem fotogrāfijas mīļotājiem. Jautājumu gadījumā zvanīt  

pa tālr. 29121689 (Latgales fotogrāfu biedrības valdes priekšsēdētājs Igors 

Pličs). 
Fotogrāfu misija ir kalpot cilvēkiem. Fotogrāfijas uzdevums arī šoreiz ir ar 

objektīvu iemūžināt aizejošā laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona un 

katra novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. Foto-

konkursa nolikums lasāms www.varkava.lv/Jaunumi.   

Līdz 31. jūlijam var pieteikties skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkursā 
Vēl tikai līdz jūlija beigām skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkur-

sam “Skaistākā lauku saimniecība 2016”. Pieteikties cīņai par 2016.gada skaistākās saimniecības titulu un galve-

no balvu – ceļojumu uz Berlīnes Zaļo nedēļu, kā arī cīņai par “Labākās jaunās saimniecības 2016” titulu un 

„Straumēnu gara mantinieku 2016” titulu var līdz šī gada 31.jūlijam, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.  Vairāk in-

formācijas www.varkava.lv un citviet.  

http://likumi.lv/ta/id/20436-veterinarmedicinas-likums/redakcijas-datums/2009/01/21
http://likumi.lv/ta/id/20436-veterinarmedicinas-likums/redakcijas-datums/2009/01/21
http://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba
http://likumi.lv/doc.php?id=260022
http://likumi.lv/doc.php?id=260022
http://likumi.lv/doc.php?id=260022
http://likumi.lv/doc.php?id=260022
http://likumi.lv/doc.php?id=260831
http://likumi.lv/doc.php?id=260831
http://likumi.lv/doc.php?id=260831
http://likumi.lv/doc.php?id=260831
http://likumi.lv/doc.php?id=260831
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40384845&mode=mk&date=2016-06-21
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40384845&mode=mk&date=2016-06-21
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40384845&mode=mk&date=2016-06-21
https://www.vestnesis.lv/
https://www.vestnesis.lv/
mailto:ruta.rudzite@zm.gov.lv
http://www.zm.gov.lv
mailto:saimnieciba@santa.lv


1 0  

Noslēdzies projekts „Zelta dzīves 

kausu piepildām – Vārkavā” 
 

Vārkavas  novada    pensionāru biedrība piedalī-

jās   „Borisa  un Ināras  Teterevu   fonda” projektā 

„Nāc, dari! Tu vari!”.   Projektā darbojamies jau 4 

gadus.   Sniedzām  bezmaksas pakalpojumus mū-

su novada senioriem.  Šajos projektos izmantojām 

masāžas pakalpojumus, veselīga dzīves veida, psi-

hologa, nūjošanas, krāsu terapijas lekcijas un ap-

mācības. Projekts noslēdzies, un esam pateicīgi 

dāsnajiem un labvēlīgajiem  mecenātiem Borisam  

un  Inārai  Tetereviem.  Sirsnīgus  pateicības vārdus 

izsakām fonda priekšsēdētājam Marekam Indrikso-

nam, projekta vadītājai  Ievai Ernštreitei, grāmat-

vedei   Jeļenai Barkānei par sniegto  sadarbību 

projekta apguvē. Izsakām pateicību  Vārkavas  

novada domei par līdzdalību  projektā  paredzēta-

jā līdzfinansēšanā. 

2016.gada 11.martā apmeklējām  bezmaksas izrā-

di Latgales Gorā - „Spraud man puķi! ”,  14.-15. 

maijā  viesojāmies Igaunijas  Republikā pie sadar-

bības  partneriem - Polvā  un  Kanepi, Starptautis-

kajā  senioru deju festivālā. 24.maijā  fonda mece-

nāti  rīkoja  noslēguma  balli  Cēsīs, Vidzemes  kon-

certzālē. Biedrības  delegācija 8 cilvēku  sastāvā  

piedalījās   pasākumā.  Tie ir neaizmirstami  mirkļi, 

baudīt  sirsnīgo uzņemšanu,  fantastisko  koncertu   

ievērojamu  mākslinieku  sniegumā. Šos pasāku-

mus apmaksājām no ieplānotajiem  fonda  līdzek-

ļiem. Noslēguma pasākums - kafijas pauze notika 

24.maijā. Paldies par ieguldīto  darbu projekta lai-

kā  darba grupai:  Elgai  Upeniecei, Larijai  Lazdā-

nei,  Marijai  Gavarei,  Marijai  Salcevičai,  Valentī-

nai Vaivodei  un Elvīrai  Āboliņai. 

 

Vārkavas  novada pensionāru biedrības  

vadītāja Janīna Ancāne 

FOLKLORAS KOPAI „VECVĀRKAVA” - 40! 

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ZIŅAS 

2. jūlijā Vecvārkavas brīvdabas es-

trādē norisinājās folkloras kopas 

„Vecvārkava” 40 gadu jubilejas 

koncerts.  

„Vecvārkava” izveidojās 20. gs. 70. ga-

du vidū no 2  kolektīviem - sieviešu an-

sambļa, kas radās Vecvārkavā 20. gs. 

60. gadu beigās un bērnudārza 

„Pienenītes” darbinieču vokālā ansam-

bļa. Abi kolektīvi savā daiļradē sāka 

izmantot aizvien vairāk vietējo dziesmu, 

tā liekot pamatus folkloras kopai. Attēlā: 

pašreizējie dalībnieki kopā ar pāris biju-

šajiem: (1. no kr.): Inga Some, Helēna 

Ērgle, Marija Pastare, Ilze Lazdāne, Inese 

Plivda, Janīna Vilmane, Bonifācijs Laz-

dāns (bijušais kopas vadītājs, kopumā 

17 gadus), Daina Mikitāne, Silvija Stan-

keviča, Renāte Andiņa, Astrīda Dambīte 

un kopas vadītājs Romualds Kairāns. (Tā 

kā kolektīvā ir bijis daudz dalībnieku, šoreiz 

koncertā tika sumināti tikai tie, kuri kopu at-

stājuši pēdējo 5 gadu laikā.) 

Katra „Vecvārkavas” jubilejas koncerta 

viešņa - kaimiņu un pašmāju folkloras 

kopas -  „Leič i ” ,  „Nakt ineica”, 

„Vydsmuiža”, „Sudobri”, „Jumaleņa”, 

„Dzeipurs”, „Rūžeņa” -  skatītājus priecē-

ja ar 2 dziesmām un rotaļu. Rotaļās iet 

tika aicināti arī skatītāji.  Tā dziesmās, 

dejās un rotaļās aizritēja 3 stundas! Jā-

piebilst, ka katrs ciemiņš uz skatuves tika 

īpaši sagaidīts - „Vecvārkava” viņam  

skandināja pašsacerētu apdziedāšanās 

dziesmu. Attēlā: „Naktineicas” kopas 

jaunieši.  
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Izmantotas Jolantas Smilgas un Andra 

Mačāna fotogrāfijas. Vairāk pasākuma 

fotogrāfiju var aplūkot www.varkava.lv/

fotogalerija, www.draugiem.lv u. c. Pa-

sākuma spilgtāko mirkļu video (autors A. 

Mačāns) apskatāms www.youtube.com 

(saite www.varkava.lv). 

Koncertā pateicības vārdi un ziedi tika 

veltīti Vārkavas novada folkloras vācējai 

un popularizētājai, ilggadējai Vārkavas 

vidusskolas  latviešu valodas un literatū-

ras skolotājai Janīnai Vilmanei (1. attēlā 

3. no kr.). Ap 1965. gadu skolēni Janīnas 

Vilmanes vadībā sāka vākt un pierakstīt 

novada folkloru, veidot vietējo folkloras 

krājumu. Gadu desmitiem vāktos materi-

ālus Janīna apkopoja manuskriptā 

„Vārkavas novada mutvārdu daiļrades 

pūrs”, kas tika iesniegts Zinātņu akadē-

mijas Literatūras, folkloras un mākslas 

institūtā, un tam tika izveidots jauns 

fonds ar numuru LFK 2143. Manuskripts 

tika nodots izdevniecībā iespiešanai, un 

2005. gadā grāmata ieraudzīja dienas 

gaismu, 2008. gadā nāca klajā tās otrā 

daļa.  Vārkavas novada folkloras pūra 

bagātības savā repertuārā izmanto 

visas novada folkloras kopas.  

Janīna par savu darbošanos folklorā sa-

ka: „Es apzinājos, ka tas, ko sacerējusi 

tauta, nekad nenovecos. Tautas gara-

mantas liecina par tautas morālo spēku, 

uz ko mums šodien jābalstās.” Tāpēc 

Janīnai ir patīkami redzēt, ka tie, kuri ie-

mācīti cienīt tautas garamantas, nekad 

tās neaizmirst, un pēc gadiem atkal mā-

cīs tās saviem mazbērniem. Raugoties 

gan uz atbraukušo folkloras kopu sa-

stāvu, kuros ir daudz bērnu un jauniešu, 

gan uz Vārkavas vidusskolas folkloras 

kopu „Volyudzeite”, apjaušam, ka tau-

tas morālais spēks nezudīs! 

Koncertā uzstājās arī Vecvārkavas deju 

kopa „Pašām patīk” (3. att.), kas  aizkus-

tināja ar savu sniegumu, liekot palūkoties 

uz laika straujo skrējienu un sievietes  mū-

žu. 

„Vecvārkavai” ir izveidojusies  radoša  

sadarbība ar Vārkavas pašdarbnieku 

teātri „Kulda” (4. att.), kas arī šoreiz savā 

priekšnesumā neiztika bez pamatīgas 

humora devas - uz skatuves tika izmēģi-

nātas „tikko iegādātas” dzirnavas 

„Sikulda”.  
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums, reģistrāci-

jas numurs 000740194. Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. Iznāk kopš 2003. gada 

28. maija. Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-

5335. Tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. E-pasta adrese: dome@varkava.lv,   

tīmekļa vietne: www.varkava.lv.  

Izdevumu sagatavoja  Vārkavas novada pašvaldības sabiedrisko  attiecību 

speciāliste Maija Praņevska, mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts:  

info@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv, vai mai-

ja.pranevska@varkava.lv.   

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.   

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: A. Mačāna, J. Smilgas, V. Neištadtes, M. Praņevskas 

un autoru foto.  

TUVĀKIE NOTIKUMI  

Vārkavas novada 

dzimtsarakstu noda-

ļā reģistrēta 1 dzim-

šana: 30. maijā pasaulē nāca 

Kārlis Pavlovičs!  

Vārkavas novada dome sirsnīgi 

sveic jaundzimušā vecākus - Dag-

niju Kancāni un Edvīnu Pavloviču - 

un novēl mazajam augt veselam 

un laimīgam! 

 

Vārkavas novada dzimtsarakstu no-

daļā reģistrētas 3 miršanas:  

Tekla Daniļeviča (20.07.1927.– 

26.05.2016., Rožkalnu pagasts); Helē-

na Leikuča (03.03.1922. - 03.06.2016., 

Vārkavas pagasts); Boleslavs Siksnāns 

(01.06.1914. - 19.06.2016., Rožkalnu 

pagasts).  

Vārkavas novada dome izsaka tuvi-

niekiem visdziļāko līdzjūtību.  


