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Vārkavas vidusskolā atklāta radošo darbnīcu  telpa, 
kur regulāri notiks mākslas nodarbības 

10. februārī Vārkavas  vidusskolā tika atklāta jaunā rado-
šo nodarbību telpa, kur regulāri notiks radošās darbnīcas 
dažādās mākslas jomās.   Radošās darbnīcas plānotas reizi 
nedēļā — piektdienās. Divas reizes mēnesī nodarbības 
notiks plkst. 14.30 un  divas  reizes mēnesī  plkst. 16.00. 
Nodarbības vadīs bijušās    Vārkavas pamatskolas vizuā-
lās     mākslas  skolotāja un  māksliniece Astrīda Spūle.  
Lai pieteiktos mākslas nodarbībām lūdzam zvanīt pa tel.:  
20335885.  
Nodarbībās var piedalīties, ne tikai skolas bērni, bet arī 
ikviens interesents. 

Vārkavas novada sporta skolā regulāri notiek dažādi ar 
sportu saistīti pasākumi un sacensības, kas sasauc lielu 
dalībnieku un līdzjutēju skaitu no citiem novadiem.  
Februāris šai ziņā nebija izņēmums, jo paralēli ikdienas 
sporta treniņiem notika arī lielāki pasākumi.  
8. februārī notika  24. Vārkavas trīscīņa vieglatlētikā 
“Vārkavas balva”, kur visas dienas garumā  notika sa-
censības 30 m skrējienā, tāllēkšanā un augstlēkšanā ar 
ieskrējienu. 
Pirmās vietas savās vecuma grupās izcīnīja: Katrīna 
Šņepste, Milana Beinaroviča, Viktorija Kosnikovska, 
Marta Lazdāne, Melisa Vanaga, Viktorija Pauniņa,   Va-
lija Vanaga, Asnāte Pujiņa, Jekaterina Baranova. Vīriešu 
grupā pirmās vietas savās vecuma grupās ieguva: Artūrs 
Valters, Ervīns Brakovskis, Valters Pūdžs, Maksims 
Piskunovs, Rīners Matīss Armans, Aleksis Belovs, Māris 
Ceplis, Sandris Vaivods, Oļegs Hveckovičs, Rihards 
Šulte, Elmārs Sparāns. 
Kopvērtējumā meiteņu grupās Vārkavas balvas kausus 
izcīnīja Marta Lazdāne un Valija Vanaga, puišu grupā — 
Valters Pūdžs un Oļegs Hveckovičs.  

11. februārī  notika  Vārkavas novada čempionāts volej-
bolā. No sešām komandām vislabāko sniegumu paradīja   
komanda “Seeyouagain”, kur labu   saspēli un sportisku 
azartu sniedza Dainis Gorins, Jānis Sola,   Artūrs Liv-
mans un Ligija Sola.  2. vietu izcīnīja komanda 
“Vorkava” (Mairis Ormanis, Elmārs Sparāns, Ēvalds 
Vaivods, Rihards Šulte), savukārt 3. vietu ieguva koman-
da   “A komanda” (Ainis Siksnāns, Arvis Vilcāns, Arvis 
Spuriņš un Austris Vanags). Nopelnot par vienu punktu 
mazāk, ceurtajā vietā pailka  komanda 
"Voltaren" (Matīss Misikevičs, Raitis Spuriņš, Dinārs 
Gavars, Egons Zalāns), piektajā "Sovējie" (Ainārs Ruz-
ģis, Līga Kusiņa, Kristaps Liepiņš un Kristaps Kusiņš) 
sestajā —  "Vanadziņi" (Uldis Jansons, Ieva Birule,   
Renārs Birulis, Jānis Praņevskis).  

Vārkavas sporta skolas audzēkņi piedalījās arī  dažādās 
sacensībās. 21. februārī Vārkavas vidusskolas zēnu ko-
manda startēja volejbola sacensībās „Policijas kausus” 
Preiļos, savukārt, 2. martā volejbola vidējā puišu grupa 
(Raitis Spuriņš, Māris Ceplis, Sndis Rudzāts, Edgars Ni-
kiforovs, Viesturs Macuļevičs, Andris Briška, Uldis Ga-
vars) piedalījās  sacensībās „Lāses kauss” Līvānos, kur 
izcīnīja iespēju piedalīties "Lāses kauss 2017" finālā  
Rīgā,, kurš notiks 8. aprīlī Olimpiskajā Skonto hallē.   

Tiem, kuri vēlas ar sportu nodarboties sava prieka pēc 
vai  veselības uzlabošanai, atgādinām, ka katru pirmdie-
nu un ceturtdienu ikviens interesents var spēlēt volejbo-
lu, novusu vai galda tenisu. Savukārt, trešdienās no septi-
ņiem notiek vingrošana sievietēm.  

Lai mūsu novada sportistiem veicas treniņos un  sacensī-
bās,  būsim aktīvi un sportiski arī turpmāk!  

Informāciju sadarbībā ar sporta skolu  
sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste  

Dagnija Dudarjonoka 

Februāris Vārkavas novadā ir aizvadīts sportiskā garā  
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Februārī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde (21. 02. 2017.) un Vārkavas novada 
pašvaldības domes kārtējā sēde (28. 02. 2017.).   

28. februāra domes sēdē lēma: par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Vārkavas novada pašvaldībā; par autoce-
ļu fonda līdzekļu sadalījumu 2017. - 2018. gadam; par 
finansējuma piešķiršanu; par zemes gabala atdalīšanu un 
nosaukuma piešķiršanu; par zemes iznomāšanu; par ze-
mes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda un nodošanu atsavināšanai; par pamatlīdzekļu 
norakstīšanu; par pamatlīdzekļu iegrāmatošanu; par pa-
matlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites; par 
grozījumu lēmumā; par grozījumu Vārkavas novada do-
mes 24.01.2017. lēmumā Nr.5 “ Par izmaiņām sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksā”; par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Teklai Oncku-
lei; par atļauju Skaidrītei Mednei slēgt uzņēmuma līgu-
mu; par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam  pasā-
kuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos" projekta iesnieguma “Vārkavas novada Rožkal-
nu pagasta pašvaldības ceļa "Kvedervecumi - Krievu 
purvs 0,00 - 1,00 km" pārbūve” īstenošanai. 

 Apstiprināti maksas pakalpojumi Vārkavas novada 
pašvaldībā, kas nosaka, ka dokumentu kopēšana  iz-
maksās 0,10 EUR par vienu lapu,  datorizdruku un 
skenēšanu 0,11 EUR par lapu.  Telpu noma fiziskām 
un juridiskām personām pasākumu rīkošanai Rožkal-
nu KN zāles     nomas maksa stundā sastādīs 5,69 
EUR, Vārkavas tautas nama zāle — 4,67 EUR,     
Vanagu IAC zāle — 3,91 EUR, novada KC zāle — 
1,85 EUR, Vārkavas vidusskolas zāle — 2,75 EUR, 
Vārkavas vidusskolas sporta zāle —2,67 EUR,  
Arendoles bibliotēkas zāle — 0,54 EUR. Pārējo ne-
dzīvojamo telpu nomas maksa par 1m2  ir 0,09 EUR. 
Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda 
— 3,45 EUR. Santehniķa pakalpojumi (pēc individu-
āla pieprasījuma), 1 stunda (bez  ceļa izdevumu un 
materiālu izmaksām) 4,05 EUR. Kanalizācijas sūknē-
šanas un izvešanas pakalpojumi 1 stunda —13,58 
EUR. Dzīvojamo telpu īre, m² mēnesī 0,07 EUR,  
nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārstu 
praksei, mēnesī 6,88 EUR.  Kapličas izmantošanas 
pakalpojumu maksas: kapličas zāles noma diennaktī 
0,15 EUR, kapličas ceremoniju zāles un tās inventāra 
izmantošana stundā 6,68 EUR, līķa uzglabāšana kap-
ličas saldētavā diennaktī 5,42 EUR. Maksas pakalpo-
jumi Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā. Laulību 
reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vadītājas kabinetā 
(sestdienā) 6,05 EUR. Svinīga laulības reģistrācijas 
ceremonija zālē ar mehāniskās mūzikas  atskaņošanu 
12,10 EUR. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija 
dzimtsarakstu nodaļā, ar zāles noformēšanu, dzejas 
izpildītāju un mūzikas pavadījumā 18,15 EUR. Laulī-
bu reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu noda-
ļas telpām 36,30 EUR. Svinīga kāzu jubilejas cere-
monija dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālās vēlēša-

nās, ar zāles noformēšanu, dzejas izpildītāju un mūzi-
kas pavadījumā 18,15 EUR.  Visas cenas ir norādītas 
ar PVN.  

 Vārkavas novada dome izskatīja jautājumu Par auto-
ceļu fonda līdzekļu sadalījumu un nobalsoja par paš-
valdības autoceļu labošanu, caurteku izbūvi un grāvju 
rakšanu šādā prioritārā secībā: Ceļa Šķilteri - Dzeņi 
(Nr. 66) labošana. Caurteku izbūve (Caurules dia-
metrs 40 cm, garums 6 m x 2), ceļa profila izveidoša-
na 255,63 m, posmam   255,63 m grants klātnes uz-
bēršana (biezums 10cm, platums 4 m, garums 
255,63 m).  Ceļa Lielkursīši - Dambīši (Nr. 6) labo-
šana. Grāvju rakšana (79,58 m + 138,86 = 218,44 m),  
caurteku izbūve (Caurules diametrs 40 cm, garums 
8 m x 2), nobrauktuves izbūve (caurules diametrs 
40 cm; garums 7 m).  Ceļa Sitņagi - Ruči (Nr. 52) 
labošana. Caurtekas izbūve (Caurules diametrs 40 
cm, garums 9,1 m). Ceļa Novosele - Šusta ezers - 
Šaripovka  (Nr. 35) labošana. Grāvja 100,2 m rakša-
na,  caurtekas izbūve (Caurules diametrs 40 cm, ga-
rums 8,15 m ). Ceļa Alkšņāres – Augšmukti (Nr. 16) 
labošana, ceļa profila izveidošana posmam 640,54 m, 
posmam 640,54 m grants klātnes uzbēršana (biezums 
10 cm. Platums 4,5 m, garums 625 m). Ceļa Sergunta 
- Brieži (Nr. 19) labošana. Grāvju (377,75 m + 
456,35 m =834.10 m) rakšana, grāvju atsakņošana 
(tīrīšana) (563,7m + 336,49m = 900,19m),  nobrauk-
tuvju izbūve (Caurules diametrs 40cm, garums 6m 
x4), apauguma  noņemšana un profila izveidošana 
990,65 m garumā,   990,65 m grants klātnes uzbērša-
na (biezums 10 cm, platums 5 m, garums 990,65 m). 
Ceļa Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārka-
va   (Nr. 8;9.) labošana. Grāvju ( 801,52 m + 
777,95 m = 1579,47 m atsakņošana (tīrīšana), no-
brauktuvju izbūve (caurules diametrs 40 cm; garums 
6 m x 4),  850,6 m grants klātnes uzbēršana (biezums 
10 cm, platums 5 m, garums 850,6 m). Ceļa Lazdāni 
- Kalēji  (Nr. 26) labošana, ceļa malu apauguma no-
ņemšana un profila izveidošana posmam 1491 m, 
posmam  1491 m grants klātnes uzbēršana (biezums 
10 cm. Platums 5 m, garums 1491 m).  Ceļa Arendo-
le - Aizalksne (Nr. 31) labošana. Caurtekas izbūve 
(caurules diametrs 40 cm, garums 8m), grāvju rakša-
na (125,24 m + 210,13 m = 335,37 m).  Ceļa Piliškas 
- Vēverauka (Nr. 46) labošana, profila izveidošana 
posmam 771,09 m,  posmam 771,09 m grants klātnes 
uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5 m, garums 
771,09 m). Ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Svaļbiškas     
(Nr. 3) labošana. Grāvju rakšana (890,84 m + 
895,40 m = 1786,24 m), nobrauktuvju izbūve 
(caurules diametrs 40 cm, garums 6 m x 3). Ceļa Za-
ķīši - Krustceles (Nr. 44) labošana. Grāvju rakšana, 
atsakņošana (180,61 m + 62,33 m + 50,62 m + 
182,15 m = 475,71 m), caurtekas izbūve (caurules 
diametrs 40 cm, garums 9 m), nobrauktuves izbūve 
(caurules diametrs 40 cm; garums 7 m).  
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  Ceļa Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni 
(Nr. 4) labošana,  100m grants klātnes uzbēršana 
(biezums 10 cm, platums 5 m, garums 100 m). 
Ceļa Borkava – Ignalina (Nr. 47) labošana. Ceļa 
profila izveidošana posmam 600,04 m, posmam 
600,04 m grants klātnes uzbēršana (biezums 
10 cm,  platums 4 m,  garums 600,04 m).  Ceļa 
Dubenca - Dubencas kapi (Nr. 24) labošana. Grāv-
ju (380,86 m + 384,55 m =765,41 m) rakšana,  
nobrauktuvju izbūve (Caurules diametrs 40 cm, 
garums 6 m x 3), ceļa profila izveidošana 
380,37 m, posmam   380,37 m grants klātnes uz-
bēršana (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 
380,37 m). Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr. 68) laboša-
na. Ceļa profila izveidošana garums 100 m,  pos-
mam 100 m grants klātnes uzbēršana (biezums 
15 cm, platums 4 m, garums 100 m).  Ceļa Borka-
va - Aizpūrieši (Nr. 36) labošana. Caurtekas izbū-
ve (caurules diametrs 40 cm, garums 10 m).  

 
 Vārkavas novada dome, izskatot Līgas Gžibovskas 

iesniegumu ar lūgumu rast iespēju sniegt finansiā-
lu atbalstu Vārkavas novada vokālo ansambļu 
“Dziedi līdzi”, “Melodīvas” un “Savādi gan” karo-
gu izgatavošanai, sakarā ar piedalīšanos  XVI Lat-
gales novadu senioru Dziesmu un Deju svētku fes-
tivālā “Latgale vieno”, kas notiks 2017.gada 
1.jūlijā, nolēma segt Vārkavas novada vokālajiem 
ansambļiem “Dziedi līdzi”, “Melodīvas” un 
“Savādi gan” karogu izgatavošanas izmaksas EUR 
300,00 apmērā, no Vārkavas novada pašvaldības 
2017. gada budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzē-

tiem gadījumiem. 
 
 Vārkavas novada dome izskatot biedrības 

„Vārkavas novada pensionāri” 2017. gada 13. feb-
ruāra iesniegumu par finansiālu atbalsu, lai pieda-
lītos „ XVI Latgales novadu Senioru  dziesmu  un  
deju  festivālā” Līvānos 01. 07. 2017., pamatojo-
ties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 5.punktu,  un ņemot vērā 21. 02. 2017. ap-
vienoto komiteju sēdes atzinumu, nolemj sniegt 
biedrībai „Vārkavas novada pensionāri”  finansiā-
lu atbalstu EUR 115,00 apmērā, no Vārkavas   
novada pašvaldības 2017. gada budžeta sadaļas – 
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 

 
 Vārkavas novada dome nolēma piešķirt līdzfinan-

sējumu 10 118,30 EUR ELFLA saņemšanai     
projekta iesnieguma “Vārkavas novada Rožkalnu 
pagasta pašvaldības ceļa "Kvedervecumi - Krievu 
purvs 0,00 - 1,00 km" pārbūve” iesniegšanai   
Lauku atbalsta dienestā, akceptējot ar ELFLA  
līdzekļiem līdzfinansētā, Vārkavas novada domes 
iesniegtā projekta „“Vārkavas novada Rožkalnu 
pagasta pašvaldības ceļa "Kvedervecumi - Krievu 
purvs 0,00 - 1,00 km" pārbūve” īstenošanai  kopē-
jās projekta izmaksas 101 182,98 EUR ar PVN, no 
kuras attiecināmās izmaksas ir 101 182,98 EUR. 
Projekta izmaksas bez PVN 83 622,30 EUR.    
Projektu paredzēts finansēt, ņemot aizņēmumu 
valsts kasē. 
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2. martā notika Vārkavas novada pašvaldības domes  
ārkārtas sēde, kuras laikā tika nolemts  ierobežot 

pašvaldībā esošo autoceļu lietošanu.   

 No 2017. gada 3. marta līdz atsevišķam domes   
lēmuma par satiksmes ierobežojumu atcelšanu, 
transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t 

(septiņām tonnām) kustību pa pašvaldības au-
toceļiem:    Vanagi-Kļavinski-Vilcāni (Nr. 1) 

3,42 km,      Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiškas (Nr. 3) 
2,15 km, Raunieši-Slapkava-Svaļbiški-Mačāni 
(Nr. 4) 3,7 km,    Svaļbiški- Mazkursīši (Nr. 5) 

3,64 km, Lielkursīši-Dambīši (Nr. 6)1,42 km,  
Kazēri-Dzeņi (Nr. 7) 1,49 km,  Vārkavas apved-
ceļš-Ksaverinova-Vecvārkava (Nr. 8-9) 4,378 

km, Brokovski-Kaļvi (Nr. 11) 3,96 km, Mežarijas
-Upenieki-Panijoņi (Nr. 14) 4,0 km, Augšmukti-
Purviņi (Nr. 15) 0,13 km,  Alkšņāres-Augšmuktu 
kapi (Nr. 16) 0,6 km, Līdums-Jaudzemi (Nr. 17) 

1,4 km, Kvedervecumi-Romānvecumi (Nr. 18) 
1,8 km, Sergunta-Brieži (Nr. 19) 3,03 km, Brieži-
Jadvigova-Strodi (Nr. 20) 6,13 km, Brieži-Lapsas 

(Nr. 21) 1,34 km, Rimicāni-Birži-Vaivodi 
(Nr. 22) 3,11 km,  Lazdāni-Andiņi-Rudinova 

(Nr. 25) 3,30 km, Lazdāni-Kalēji 
(Nr. 26) 1,5 km,  Kalēji-

Arendole (Nr. 28) 5,73 km, 
Arendole-Aizalksne (Nr. 31) 2,3 
km, Vārkavas apvedceļš (Nr. 32) 
3,30 km, Gateris-Kaļvi (Nr. 33) 

2,99 km, Akmens-Ančkini 
(Nr. 34) 6,37 km, Novasele-Šustas ezers-
Šaripovka (Nr. 35) 5,30 km, Borkava-Aizpūrieši 

(Nr. 36) 2,92 km, Akmens-Piliški (Nr. 37) 1,17 
km, Brišķi-Aizpurieši (Nr. 41) 0,46 km, Dovole-
Pilišķi (Nr. 43) 1,97 km, Borkova-Ignalina 

(Nr. 47) 0,204 km, Spūles-Lidlauks (Nr. 48) 3,26 
km. Apvedceļš – Mazie Klapari (Nr. 38) 1,33 km, 
Zibergova-Pūtkas-Klapari (Nr. 59) 3,48 km,    
Līdumnieki-Luterāņu baznīca 1,75 km, 

Vet. iecirknis-Luterāņu baznīca (Nr. 60) 2,10 km,  
Brokavski-Dolgais Bors 1,03 km ir aizliegta.  

Mainoties laika apstākļiem, aizliegums var tikt 
pārtraukts un uzstādītās ierobežojošās ceļa zīmes 
aizklātas. Papildu informācija  pa tālruni 

29446486 (E. Sparāns) vai 26478052  
(Dz. Cimdiņš).  



 

 
OZOLUPE  

www.varkava.lv 

Februāris, 2017  Nr. 2 (111) PAZIŅOJUMI 

4 

Nosaka biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm 

Otrdien, 28. februārī, valdība atbalstīja Zem-
kopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozīju-
mus noteikumos, kas nosaka biodrošības 
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vie-
tām. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai 
noteiktu biodrošības pasākumus novietnēm, 
kurās tur mājputnus. 
Izmaiņas noteikumos nosaka dzīvnieku īpaš-

niekiem vai turētājiem, kas audzē vai tur mājputnus (vistas, 
tītarus, pērļu vistiņas, zosis, pīles, paipalas, baložus, fazānus, 
irbes un citus nožogotās platībās turētus putnus), ievērot 
biodrošības pasākumus, lai pasargātu mājputnu ganāmpulkus 
no putnu gripas izplatības tajos. 
 
Noteikumi paredz, ka laika periodā no 2017. gada 1. martam 
līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina šādu 
prasību ievērošanu: 

 visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu 
ar savvaļas putniem un dzīvniekiem; 

 ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un 
inkubējamām olām; 

 ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar māj-
putnu piedalīšanos; 

 mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes 
ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni; 
darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apa-
viem. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu 
turēšanas vietā. 
Biodrošības pasākumos iekļauts, ka dzīvnieku īpašniekam 
mājputnu barošanu un dzirdināšanu jāorganizē mītnē vai noro-
bežotā teritorijā, kā arī mājputnu barību un pakaišus jāuzglabā 
tā, lai novērstu savvaļas putnu piekļūšanu. 

Noteikumi arī paredz, ka dzīvnieku īpašniekam jāierobežo 
nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām. 
Savukārt gadījumos, kad ir aizdomas uz mājputnu saslimšanu, 
piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota 
mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, 
smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infek-
cijas slimības pazīmes, nekavējoties jāziņo praktizējošam vete-
rinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai.  
Tāpat noteikts, ka mājputnu novietnē aizliegts ienest savvaļas 
putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkādu citu inficētu 
materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izpla-
tītājs. 
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatī-
vajiem aktiem viesiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem 
(arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) 
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ga-
nāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu 
skaitu divreiz gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju. Gadījumā, ja put-
nu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājput-
nus LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ 
likvidēto ganāmpulku. Plašāka informācija par reģistrēšanu 
pieejama ZM tīmekļvietnē. 
Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 
2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par 
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” 
pieejama MK tīmekļvietnē. 
 

Informāciju sagatavoja 
Viktorija Kalniņa 

sabiedrisko attiecību speciāliste. 
Tālr.: 67027622,  

E-pasts: viktorija.kalnina@zm.gov.lv 

Vārkavas novada pašvaldības    
valdījumā esošās iznomājamās zemes 

Vārkavas novada pašvaldības informē par valdījumā esošās 
iznomājamām zemes vienībām. Pieteikšanās termiņš līdz 
28.03.2017. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par  vienu 
pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informā-
cija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob.: 
26562334). 
 
Iznomājamās zemes vienības Rožkalnu pagastā: 
 

 
 

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā: 
 

 

N. 
p.k. 

Kadastra         
apzīmējums 

Platība 
ha 

Zemes vienības 
atrašanās vieta 

1. 76640030273 0,3 Vanagi 

2. 76640030175 9,0 Līdumnieki 

3. 76640030244* 0,5 Rimicāni 

4. 76640030244* 0,66 Rimicāni 

5. 76640030244* 2,0 Rimicāni 

6. 76640030244* 0,73 Rimicāni 

N. 
p.k. 

Kadastra  
apzīmējums 

Platība 
ha 

Zemes vienības 
atrašanās vieta 

(sādža) 

1. 76900010401  0,5000 Pūgaiņi 

2. 76900020202  0,2000 Zosini 

3. 76900050405 0,2000 Vepri 

4. 76900020188 0,9000 Mačāni  

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā: 
 

 
 

*Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības 
 
Iznomājamās zemes vienību kartes var apskatīt mājaslapā 
sadaļā „Jaunumi”.  

N. 
p.k. 

Kadastra  
apzīmējums 

Platība 
ha 

Zemes vienības 
atrašanās vieta 

(sādža) 

1. 76940010200  0,2000 Mazie Klapari 

2. 76940010185  *0,44 Mazie Klapari 

3. 76940020489  *0,8000 Borkava 

4. 76940010364  *0,1029 Vārkava 

5. 76940010408  0,1 Vārkava 

6. 76940010409  0,02 Vārkava 

7. 76940010291 0,64 Sila Čeirāni 

8. 76940010333  4,1 Skujauka 

9. 76940010406  0,7 Borbaļi 

10. 76940020218 1,7 Kaziņi 

11. 76900020479  0,6 Kaziņi 

12. 76900030326 2,6 Borbaļi 

13. 76940010397 1/10 no 
1,4451 

Vārkava 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414246&mode=mk&date=2017-02-28
mailto:viktorija.kalnina@zm.gov.lv
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Projektu nedēļa Rimicāni PII 

Februārī daudzās izglītības iestādēs norisinās projektu nedēļas, 
kuru laikā tiek veidoti projekti dažādās jomās. Arī šogad   
Rimicānu PII izmēģināja dalību projektu nedēļā, apskatot  
tēmu – profesijas.  
Ar lielu uztraukumu bērnudārzā tika gaidīti policisti POLICI-
JAS DIENĀ. Par lielu pārsteigumu ar policistiem reizē ieradās 
runcis Rūdis un bebrs Bruno. Bērni tika iepazīstināti ar poli-
cistu mašīnu, viņiem bija iespēja iekāpt īstā policijas mašīnā. 
Policisti bērnus iepazīstināja ar drošības noteikumu ievērošanu 
mājās, uz ielas, skolā. Izradījās, ka bērni ir ļoti zinoši un prata 
atbildēt pat uz grūtākajiem policistu uzdotajiem jautājumiem. 
Likumsargi arī parādīja, ko katru dienu tie nēsā līdzi savā  
ekipējumā. Bija iespēja paturēt rokās roku dzelžus. Liels pār-
steigums bija arī pistole, kuru parādīja policisti. Protams, bērni 
saņēma arī dāvanas – balonus un atstarotājus, lai būtu droši 
ejot ārā tumšajā diennakts laikā. Policijas pārstāvjiem bija liels 
prieks, ka daudzi Rimicānu PII bērni nākotnē grib kļūt par 
policistiem.  

Frizieru profesijas lomās FRIZIERU DIENĀ iejutās un visus 
atraktīvi un jautri safrizēja Elīzas mamma Dinija un Rebekas 
mamma Klinta. Tika dota iespēja pielaikot dažādas parūkas un 
izvēlēties, kuras krāsas, garuma un struktūras mati piestāv un 
ir interesanti. Varēja izvēlēties matu un citus aksesuārus, kas 
mūsu ārējo izskatu padara vēl krāšņāku un modernāku. Darbo-
jās ne tikai frizieru un stilistu salons, bet bija arī manikīra sa-
lons. Viss bija ļoti jautri, jauki, interesanti un pamācoši! 
Ļoti daudzi Rimicānu PII  bērni 
pazīst smaidīgo un jauko medmā-
su Anitu, kura ciemos bija iera-
dusies ĀRSTU DIENĀ ar savu 
darba somu. Anita bērnus iepa-
zīstināja ar saviem darba piederu-
miem un palīdzēja izārstēt lelli. 
Bērniem bija iespēja pašiem  
aplūkot ārsta piederumus un daži 
drosminieki atļāva Anitai paklau-
sīties, kā strādā sirsniņa. Tika 
parādītas dažāda veida šļirces 
katram no bērniem tika uzdāvinā-
ta šļircīte  leļļu ārstēšanai. Tika 
pārrunāts par veselīgu uzturu, un 
katrs bērns tika pie dabīgā C vita-
mīna deva dzērvenes ogas veidā 
un katram bērnam tika uzdāvinā-
ta speciāla dāvaniņa veselības 
uzturēšanai. Veselīgus sveicienus 
vēlot, medmāsa Anita uzdeva arī patīkamu mājasdarbu – iz-
krāsot augļus un dārzeņus, kā arī tos atpazīt. Ārstu dienā Rimi-
cānu PII tika aicināta arī fizioterapeite, Emmas mamma Līga. 
Viņa bija paņēmusi līdzi sporta un kustību inventāru, kurš tika 
izmantots, lai bērni veiktu interesantu stafeti. Bērniem tik ļoti 
patika sportot, ka rinda pie starta līnijas nespēja beigties. Vēl 
kopā ar Līgu tika veikti aerobikas vingrinājumi rokās turot 
pašgatavotas hantelītes, lai stabilizētu muskulatūru, veidotu 

pareizu stāju un vingrinātu ķermeni. Kā sveicienus, bērni no 
fizioterapeites Līgas saņēma gardumus enerģijai!  
Tāpat kā citas profesiju nedē-
ļas dienas arī PAVĀRU DIE-
NA tika gaidīta ar nepacietību. 
Grupiņās tika pārrunāts ar ko 
tad pavāri nodarbojas, kas   
garšo vislabāk un kādi ēdieni, 
produkti ir veselīgi. Šīs dienas 
pavāri bija Raivja mamma 
Olita un Rēzijas mamma Karī-
na. Pavāru dienas ietvaros tika 
rādīts ko var pagatavot no  
piena. Līdz ar to tapa veselīgs 
piena kokteilis, salds putukrē-
jums, kuru bērni dekorēja ar pašu sagrieztiem augļiem un 
blenderētām zemenēm, kā arī varēja vērot, kā no skāba krēju-
ma top sviests, kuru garšīgi baudījām vairākas dienas smērējot 
uz maizītes. Ak, cik tas bija aizraujoši un ļoti, ļoti garšīgi! 
Arī VETĀRSTU DIENU bērni gaidīja ar nepacietību. Ciemos 
tika aicināta vetārste Gita, kura bērnus iepazīstināja ar vetārsta 
darba ikdienu. Gita parādīja lielu, lielu grāmatu, kuru ir jāiz-
studē, lai varētu kļūt par vetārstu. Bērniem bija iespēja ārstēt 
arī zvēru figūriņas, kuras vetārste bija paņēmusi līdzi. Gita 
katram bērnam izsniedza cepurīti un bahilas, lai bērni zinātu, 
kādā izskatā vetārsts ciemojas katrā saimniecībā ejot ārstēt 
mājlopus. Ciemos pie bērniem tika atvesti arī dažādi mājdzīv-
nieki par kuriem Gita nedaudz pastāstīja. Bērniem bija iespēja 
aplūkot ļoti interesantus un savdabīgus mājas mīluļus - papa-
gaili, siāmas kaķi, mājas sesku, kāmīti, trušus un bruņurupuci. 
Projekta noslēguma dienā tika aplūkots Rimicānu MIC mu-
zejs, kurā bērni varēja iepazīties ar senām un vērtīgām lietām, 
kuras ir izmantojuši mūsu senči.  Tika pārrunāts viss, kas ir 
redzēts, dzirdēts, uzzināts šo aizraujošo dienu laikā.  
Vēlreiz gribam teikt lielu paldies cilvēkiem, bez kuriem šī 
projektu nedēļa nebūtu uzdevusies: Rinalda mammai Iritai un 
Preiļu policijas iecirkņa pārstāvjiem, kuri bija pretimnākoši 
policijas dienā, Rebekas mammai Klintai un Elīzas mammai 
Dinijai, kuras atbalstīja frizieru dienā, medmāsai jeb ārsta palī-
gam Anitai un Emmas mammai Līgai, kuras atbalstīja ārstu 
dienā, Raivja mammai Olitai un Rēzijas mammai Karīnai, 
kuras ar garšīgiem piena produktu ēdieniem mūs cienāja    

pavāru dienā, vetārstei Gitai, kura atraktīvi stāstīja mums par 
dzīvniekiem vetārstu dienā, kā arī Jāņa, Elīzas un Sintijas 
mammām, kuras bija pretimnākošas un pārējos Rimicānu PII 
bērnus iepazīstināja ar saviem mājas mīluļiem.  
Mēs tagad zinām – kopā sadarbojoties mēs varam paveikt 
daudz. Lai gaišs un pavasarīgiem panākumiem bagāts pavasa-
ris ikvienam!  

Rimicānu PII kolektīvs  
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Februāris Vārkavas vidusskolā 

Janvāra pēdējā nedēļa un viss februāra mēnesis ir aizritējis 
spraigā darbā. 23. janvārī skolas bibliotekāre M. Pastare un 
skolotāja H. Ērgle piedalījās Preiļu novada un Vārkavas 
novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās pilnveides 
seminārā „Metodiskā diena 2017”, no cikla Labās prakses 
Piemērs, kur stāstīja par savu darba pieredzi skolā. 
27. janvārī skolas bibliotekāre Melita un novada bibliotekā-
re Alda 1.-4.klašu skolēnus aicināja uz V. Ļūdēna 80 gadu 
jubilejai veltīto pasākumu „Skaties, klausies, domā, dari!”. 
Kā jau visās jubilejās, arī šoreiz bija pārsteigums — svētku 
torte. Visu februāra mēnesi skolas bibliotēkā bija skatāma 
sveču izstāde. Sveces izstādei tika gatavotas, izmantojot 
dažādus materiālus. 

No 6.-10.februārim skolā notika projektu nedēļa „Sagaidot 
Latvijas simtgadi”. Kamēr visi skolēni strādāja pie projek-
tiem, 1. klases skolēniem bija papildus brīvdienas. 
9. februārī skolā tika atzīmēta Droša interneta diena. Notika 
pasākums „Esi zinošs, esi drošs”. Pie mums ciemos ar inte-
resantu lekciju bija Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sko-
lotājs Juris Erts. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja pie-
dalīties Džimbas skolas nodarbībās par drošu interneta lie-
tošanu, kuru vadīja D. Stubure. 
Skolā viesojās grāmatas „Linejis” autores, kuras skolēniem 
vadīja radošu nodarbību un stāstīja, kā var izdot grāmatu. 
10. februārī 2.-9.klašu skolēni iepazīstināja ar paveikto dar-
bu projektu nedēļā, vecāko klašu skolēni prezentēja savus 
zinātniski pētnieciskos darbus. 
 Skolā tika atklāta mākslas radošā darbnīca, kur nodarbības 
vada skolotāja A. Spūle. Uz nodarbībām tiek aicināti gan 
bērni, gan pieaugušie. 
Skolotājas R. Andiņa, K. Pauniņa, V. Nikolajeva un            
S. Stankeviča Rīgā apmeklēja profesionālās pilnveides kur-
sus darbā ar interaktīvo tāfeli. Skolā ir iegādātas trīs jaunas 
interaktīvās tāfeles, kuras savā darbā jau aktīvi izmanto sko-
lotājas. 
Skolas pašpārvaldes komanda „Septiņi kustoņi” – Amanda 
Spūle, Asnāte Pujiņa, Evija Vaivode, Aurēlija Pujiņa, 
Egons Zalāns, Sigita Stivriška, Rebeka Cimdiņa- piedalījās 
starpnovadu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu dienā 
„Burziņš”. Aktīvās un intelektuālās sacensībās mūsējie ie-
guva 2. vietu. 
14. februārī tika svinēta Valentīndiena, kur uz interesantiem 

pārbaudījumiem  5.-.12. klašu skolēnus aicināja 9. klase. 
Latvijas Bankas organizētajā bērnu zīmējumu konkursā eiro 
kolekcijas monētas „Mana Latvija” dizaina izstādei no 6742 
bērnu iesūtītajiem vairāk nekā desmit tūkstošu zīmējumiem 
uzvarētāji ir 20 bērni, arī mūsu Laima Kokina. 2017.gada 
31. martā Laima ar vecākiem ir aicināta uz noslēguma pasā-
kumu Latvijas Bankā. 
21. februārī meiteņu un zēnu vokālie ansambļi piedalījās 
vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Meiteņu ansamblim – 
1. pakāpes diploms, bet zēnu ansamblim – 2. pakāpes dip-
loms. 
Februārī savu varēšanu rādīja arī sportisti. Atklāto Preiļu 
novada sacensību „Mazā balva” finālā: 1 vieta – M. Bei-

narovičai 60m skrējienā, R. Vilcānam —
60m barjerskrējienā; 2. vieta — L. Surgun-
tei 60m barjerskrējienā, R. Božim  un         
P. Pākstem lodes grūšanā, 3. vieta M. Bei-
narovičai  tāllēkšanā un 1000 m skrējienā, 
E. M. Somei 1000 m soļošanā, E. Bra-
kovskim tāllēkšanā; 1. vieta stafetēs ko-
mandai - M. Beinaroviča, L. Surgunte, V. 
Furtikova, A. Jaudzema; 2. vieta stafetēs 
komandai - E. Brakovskis, R. Šembels, R. 
Gavars, M. Sparāns. Atklātajās Preiļu no-
vada sprinta daudzcīņas sacensībās sākum-
skolai Alisei Krūmiņai — 2. vieta. 
Ar labiem rezultātiem mūsu skolas skolēni 
piedalījās dažādās mācību priekšmetu    
olimpiādēs: latviešu valodas un literatūras 
starpnovadu olimpiādē Sigitai Stivriškai     
1. vieta; Latgales reģiona atklātajā latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē Ievai Apši-
niecei — 2. vieta, Sandrai Brakovskai — 
atzinība; fizikas starpnovadu olimpiādē   
Aurēlijai Pujiņai – atzinība; matemātikas 
starpnovadu olimpiādē 1. vieta — Ievai 
Apšiniecei un Kristianam Plotam, 2. vieta 

— Rinaldam Pākstem , Ernestam Lazdānam, Viktorijai Pu-
jiņai , Andrejam Ločam; ekonomikas starpnovadu olimpiā-
dē 1. vieta Uldim Valainim, 2. vieta Ruslanai Rudenko; 
ķīmijas olimpiādē Rinaldam Pākstem atzinība. R. Pākste ir 
izvirzīts uz Valsts olimpiādi matemātikā, kura notiks 9. 
martā Rīgā. Liāna Čangule Čivkule ir uzaicināta uz atklātās 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2. kārtu Rīgā 5. aprīlī. 
21.februārī Vārkavas vidusskolas zēnu komanda (Raitis 
Spuriņš, Māris Ceplis, Alvis Bulatovs, Arvis Vilcāns, 
Egons Zalāns, Dinārs Gavars)  piedalījās volejbola sacensī-
bās „Policijas kauss” un izcīnīja Policijas kausu, par labāko 
spēlētāju no zēnu komandas tika atzīts   Arvis Vilcāns.  
24. februārī  12. klases skolēni savus skolasbiedrus,  skolo-
tājus un vecākus aicināja uz Žetonu vakaru, kur bija iespēja 
noskatīties izrādi „Burvis un puķes”.  
Nākamajā rītā izturīgākie devās uz Rīgu, lai klātienē— iz-
glītības izstādes „Skola 2017” laikā, iepazītos ar augstākās 
izglītības iespējām un noskaidrotu sev interesējošos jautāju-
mus par studiju procesu.  
28. februārī Vārkavas vidusskolas jaunākajām klasēm noti-
ka Meteņdienai veltīts pasākums uz kuru bija ieradušies 
ciemiņi — Preiļu 1.pamatskolas 3. klases skolēni. Viņi, 
skolotājas Gaidas Ivanovas vadībā, sniedza jestrus deju 
priekšnesumus. Tā kā Meteņdienas ugunskurā tika sadedzi-
nātas visas pagājušā gada blēņas un ēstas pankūkas, nāka-
majam gadam jābūt auglīgam un ļoti veiksmīgam.  

 
Atbildīgās par audzināšanas darbu  

H. Ērgle, S. Stankeviča 
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Jau 14. gadu pēc kārtas 2017.gada 7. februārī  tika organi-
zēta Vispasaules Drošāka interneta diena, kuras sauklis 
„Kopā par labāku internetu”, aicinot ikvienu veidot pozitī-
vāku un labāku interneta vidi. 
Par drošības riskiem mājās, skolā, braucot kādā ceļojumā 
parasti atceras vienmēr, tāpat aizejot aizslēdz mājas durvis 
un aizver logus. Ber atverot datorā interneta logus, par dro-
šību bieži vien tiek domāts visai maz. Ir cilvēki, kuri vēl 
aizvien iedomājas, ka interneta vidē var uzturēties anonīmi 
un nezina, ka jebkura dar-
bība ir izsekojama, bet 
ievietota fotogrāfija inter-
neta dzīlēs peldēs mūžīgi.  
Kā jau katru gadu, Vārka-
vas vidusskolā 9. februārī 
Vārkavas vidusskolas  
bibliotekāre Melita Pastare 
un Upmalas bibliotēkas 
vadītāja Alda Upeniece 
sadarbībā ar Vārkavas 
vidusskolas direktori Intu 
Kivlenieci un sociālā dienesta darbinieci Diānu Stuburi 
veidoja  pasākumu, veltītu tam, lai vēlreiz rosinātu bērnus 
un jauniešus būt uzmanīgiem un domāt līdzi darbībām, ko 
veic interneta vidē. Kā pasākumu vieslektors bija uzaicināts 
Preiļu Valsts ģimnāzijas informātikas skolotājs  Juris Erts, 
kura lekcijā ļoti uzmanīgi ieklausījās ne tikai 1. -12. klases 
skolēni, bet arī skolotāji. Juris Erts iepazīstināja ar savu 
robotikas pulciņu un tā darbību, kā arī panākumiem starp-
tautiskās sacensībās. 
Pasākumu laikā tika pārrunāts, kā droši lietot internetu, un 
kas jāņem vērā, lai pasargātu sevi internetā un jo īpaši soci-
ālajos tīklos. Tika apspriesti bērnu un jauniešu interneta 
lietošanas paradumi, aplūkoti dažādi labas un sliktas 

prakses piemēri, kas skar privātas informācijas izpaušanu, 
paroļu dro-
šību, labas 
uzvedības 
etiķeti inter-
netā utt., kā 
arī tika pie-
dāvāti reāli, 
praktiski 
ieteikumi, 
kas palīdzēs 
internetā 
justies dro-
šāk. Turklāt 
skolotājs 
Juris Erts 
atgādināja, 
ka viena 
vieglprātīga 
rīcība, pie-
mēram, 
muļķīgas 
fotogrāfijas ievietošana internetā var sabojāt gan karjeras 
iespējas, gan visu turpmāko dzīvi.   
Ja tomēr noticis kāds negadījums, tūlīt jārīkojas — klusēša-
na un slēpšanās visu sarežģīs vēl vairāk.  Par drošību inter-
netā var vērsties, uzrunājot vecākus vai zvanot uz uzticības 
tālruni 116111, noderīgi padomi par drošu interneta lietoša-
nu atrodami Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcijas mājaslapā (www.cert.lv).  
 
 

Drošu un patīkamu darbu internetā vēlot Alda Upeniece,  
Upmalas bibliotēkas vadītāja 

Vidusskolā notika pasākums par  drošu interneta lietošanu 

Šī gada divos pirmajos mēnešos bibliotēkas krājums jau ir 
papildinājies ar 26 jaunām grāmatām, no tām 5 grāmatas atra-
dušas vietu nozaru literatūras plauktā, 6 grāmatas nopirktas 
mazajiem lasītājiem un pārējās 15 ir daiļliteratūra.  
Viena no nozaru literatūras grāmatām ir Pētera Struberga   
grāmata par dakteri Anatoliju Danilānu, kura pirmā darba vie-
ta bija Preiļos. Daktera dzīve ir tik interesanta, ka paņemt grā-
matu tikai pašķirstīt nemaz neizdodas, jo ātri vien attopies to 
lasām.  
Šogad 70. dzimšanas dienu nosvinēja dziedātājs Viktors Lap-
čenoks, par godu šai jubilejai iznākusi Sandras Landorfas grā-
mata par mākslinieku “Izredzēts”. Arī  šī grāmata ir bibliotē-
kas jaunieguvumu plauktā. 
Lasītāju vērtējumu gaida arī divi latviešu autoru darbi –      
Andras Manfeldes “Virsnieku sievas”, kas vēsta par Liepājas 
pilsētas Karostu aizvadītā gadsimta 70. gados un Jāņa Lejiņa 
“Vīrieša sirds”, stāsts ir par armijas instruktoru Ludi Šteinber-
gu, kurš 1939. gada pavasarī ierodas kādas mazpilsētas ģimnā-
zijā, lai mācītu zēnus kļūt par īstiem vīriešiem, bet visa pasau-
le izmainās, kad dzīvē ienāk Viņa. 
Džūdas Devero cienītāji varēs novērtēt viņas jaunāko veikumu 
“Lepnums un aizspriedumi. Mistera Dārsija atgriešanās”,  
nelielajā Samerhilas pilsētiņā notiek liela rosība, tiek iestudēts 
slavenākais Džeinas Ostinas romāns Lepnums un aizspriedu-
mi. Tas ir liels notikums, jo misteru Dārsiju izrādē spēlēs  
Teits Lenderss — visu paaudžu sieviešu elks no Holivudas. 
Krājums papildināts arī ar vairāku angļu autoru darbiem – 
Lulū Teilores “Sniega eņģelis”, Santas Montefjores “Medus 
garša”, Ērikas Džeimsas “Sveika, mana jaunā dzīve!” u. c. 

Tiem, kuriem apnikušas grāmatas no sērijas Pasaules bestsel-
leri, patiks itāļu rakstnieces Elenas Ferrantes romāni par divu 
Neapoles sieviešu – Elenas un Lilas -  draudzību mūža garu-
mā. Bibliotēkā jau ir pieejamas divas pirmās grāmatas no 
četrām – “Brīnišķīgā draudzene” un “Jaunais uzvārds”. Citas 
itāļu rakstnieces – Federīkas Bosko darbs “Mīlestības patiesā 
nozīme” ir aizraujoši spridzīgs un komisks, taču būtībā      
nopietns romāns par sievietes centieniem izprast pašai sevi un 
savas jūtas. 
Grāmatas Jūs jau gaida, uz tikšanos bibliotēkā! 
 

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja  
Iveta Some 

Grāmatu jaunumi Rožkalnu bibliotēkā 
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Vārkavas novada skolēni piedalījās  „Ideju dienas” ekskursijā 

16. februārī vairāki Vārkavas novada jaunieši devās   ekskur-
sijā pie uzņēmējiem, mājražotājiem, zemnieku saimniecību 
īpašniekiem, amatniekiem. Ekskursijas  mērķis bija vairot 
skolēnu  izpratni par saimniecību   darbības nozarēm un veici-
nāt jaunu ideju rašanos uzņēmējdarbības uzsākšanai un brīvā 
laika pavadīšanai.  
Saimniecību un uz-
ņēmumu vadītāji 
dalījās ar idejām un 
pieredzi par to, kā 
tika aizsākta konkrē-
tā uzņēmuma darbī-
ba. Tika stāstīts par 
tuvākiem un tā-
lākiem mērķiem, kā 
arī jauniešiem tika 
dota iespēja arī pa-
šiem praktiski    pa-
darboties vairākās 
uzņēmumu pārstāvē-
tajās jomās. 
Ar brauciena laikā 
redzēto un piedzīvo-
to aicināju dalīties  
Vārkavas vidusskolas skolēnus. „Dodoties ekskursijā iepazinu 
daudz vietējo mājražotāju, kuri saviem spēkiem ir panākuši 
ļoti daudz. Tas deva man motivāciju un lika saprast to, ka no 
mazas idejas  viss var pārtapt lielos darbos. Manuprāt, šāda 
veida ekskursijas ir ļoti lietderīgas,” stāsta 12. klases skolniece 
Sanita Lauska.  
Alvis Bulatovs uzskata, ka tāda veida izbraucieni sniedz ie-
spēju ieraudzīt to, ka cilvēki laukos var atrast labu veidu ka 

nopelnīt naudu iztikai.  „Es no šī brauciena guvu labu piere-
dzi, kuru turpmāk varēšu izmantot savā dzīvē. Manuprāt, 
katrs, kurš brauca šajā ekskursijā ir sapratis, ka laukos dzīvot 
ir  labāk nekā pilsētā un ir liela iespēja attīstīt savu biznesu, 
tikai ir nepieciešams ieguldīt darbu un laiku,” ar savu redzēju-

mu dalās skolnieks.  
Ekskursijas laikā 
jaunieši viesojās ga-
ļas pārstrādes zem-
nieku saimniecībā 
„Mikalova”,   pie 
amatnieka  Jura Ga-
vara, t. c. „Ūga”, 
„Jauniešu centrā 4”, 
ābolu pārstrādes 
saimniecībā Rožupē,  
2. Pasaules kara mu-
zejā u.c. 
Interesanti, ka daži no 
skolēniem bija pama-
tīgi pārsteigti, ka dau-
dzas no ekskursijas 
laikā apmeklētajām 
saimniecībām atrodas 

tepat blakus, par ko viņi iepriekš nemaz nav nojautuši. Liels 
paldies par atsaucību ekskursijas dalībniekiem un saimniecī-
bām! Ļoti ceram, ka arī mūsu jaunieši, izskolojušies atgriezī-
sies savā dzimtajā pusē un attīstīs šeit savu uzņēmējdarbību.  

Informāciju sagatavoja  
Vārkavas novada jaunatnes lietu speciālists  

Andris Lazdāns 
Tālr.: 27016344 

Meteņdienu svin 7 nedēļas pirms 
Lieldienām tāpēc 2017. gada 
25.  februārī   Pilišku pilskalnā 
brīvā dabā norisinājās pasākums 
„Meteņdienas tradīcijas” un rado-

šas    darbnīcas ar aktīvu līdzdarbošanos, kuru organizēja biedrības 
ģimenes palīdzības   centra „Ligzda” vadītāja Elvīra Āboliņa. 
Piebraucot pie Pilišku pilskalna, dalībniekiem bija jāuzraksta uz do-
tajām lapiņām ticējumi par Meteņdienu vai savas sliktās rakstura 
īpašības, ko vēlāk ugunskurā sadedzināja. Pasākuma vadītāja visus 
klātesošos iepazīstināja ar  Meteņdienas tradīcijām. Svētku dalībnie-
ki, ģērbušies tradicionālās maskās: čigānietes, dzērves, āža,  nabaga. 

Maskoto ļaužu 
galvenā funkcija 
bija ar dziedāšanu 
un dejošanu no-
drošināt auglību 
un ar maģiskām 
darbībām padzīt ļaunumu. Meteņos 
kā labas ražas priekšnoteikums bija 
laišanās ar ragaviņām no kalna — 
jo tālāk, jo labāk. Mazie pasākuma 
dalībnieki aktīvi iesaistījās labas 
ražas nodrošināšanā — šļūca no 
kalna gan ar ragaviņām, gan ar 
plēvēm. Drosmīgākie mazie dalīb-
nieki piedalījās izjādēs ar zirgu. 
Meteņos svarīga tradīcija bija arī 

labi klāts galds, tāpēc pasākumā tika gatavota miežu biezputra, kuru ar gardu muti 
notiesāja visi pasākuma dalībnieki. Meteņos neizpalika arī dziesmas un rotaļas, ko 
izpildīja aktīvākie pasākuma apmeklētāji. 
Paldies organizatoriem par jautru pasākumu un aktīvajiem  dalībniekiem par piedalīšanos! 

Vārkavas novada domes Sociālais dienests 

Meteņdienas tradīcijas, ticējumi un atrakcijas 
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10. februārī Vārkavas vidusskolā tika atklāta jaunā radošo nodarbību telpa, kur 
regulāri notiks radošās darbnīcas dažādās mākslas jomās.
plānotas reizi nedēļā 
14.30 un
pamatskolas vizuālās
pieteiktos mākslas nodarbībām lūdzam zvanīt pa tel.:
piedalīties, ne tikai skolas bērni, bet arī ikviens interesents.

Kovaļevsku ielas 6 ēkas stāsts no seniem laikiem līdz mūsdienām 

Koka ēka celta 19.-20. gs. mijā. To projektējuši un bū-
vējuši brāļi Ambrosovi. Māju iegādājusies ebreju ģime-
ne un 1923. gadā dažas telpās ierīkojusi aptieku, 
1930.gadā paplašinot ēkas funkcijas un ierīkojot dokto-
rātu. 1955. gada oktobra mēnesī Vārkavā tika atvērta 
lauku slimnīca ar palātu vīriešiem, palātu sievietēm un 
dzemdību nodaļu, kurā slimniekus aprūpēja trīs ārsti. 
Šajā  ēkā vārkavieši ir ārstējuši savas kaites un laiduši 
pasaulē bērnus. Slimnīca darbojās līdz 1963. gadam. No 
1963. gada līdz 1974. gadam ēkā darbojās ambulance un 
pārējās istabas tiek izmantotas ārstiem kā dzīvokļi. No 
1974. gada pirmajā ēkas stāvā atradās kolhoza 
“Vārkava” kantoris, bet otrajā stāvā darbojās 
aptieka, kura ēkas otrajā stāvā atradās līdz 1980. 
gadam, pēc tam tur dzīvoja kolhoza speciālisti. 

1993. gadā kolhozs beidza pastāvēt, līdz ar to arī kantora 
ēka palika tukša. 2010.-2016. gadam ēkas pirmajā stāvā 
darbojās Vārkavas novadpētniecības muzejs un Vārka-
vas novada ģimeņu atbalsta centrs, otrajā stāvā Vārkavas 
muzeja radošo mākslu salons, kur tas atrodas un darbo-
jas joprojām. 
 2016. gada vasarā ēkas pirmā stāva apskati veica veselī-
bas inspekcijas darbinieki un kopā ar Riebiņu, Vārkavas 
novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītāju Artūru 
Poplavski, Vārkavas novada domes priekšsēdētāju Anitu 
Brakovsku un Vārkavas pamatskolas direktori Skaidrīti 
Medni saplānoja darbus ēkas pārbūvei par bērnudārzu. 
Tika piesaistīti būvnieki un laika posmā no 2016. gada 
septembra līdz 20. decembrim tika pārbūvētas labierīcī-
bas, ierīkota pārtikas sadales telpa un ierīkota uzbrauk-
tuve. Apkārt ēkai uzstādīja žogu un ierīkoja vārtiņus. 
Decembra vidū darbi tika pabeigtu un 21. decembrī Ve-
selības inspekcija deva zaļo gaismu dārziņa pārcelšanai 

no Skolas ielas 1 uz Kovaļevsku ielu 6. Sekoja pārtikas 
sadales vietas reģistrācija un apsekošana PVD, VUGD 
Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas vizitācija un atzi-
numa sniegšana, domes sēdes lēmums par izmaiņām 
nolikumā sakarā ar adreses maiņu un dokumentu nomai-
ņa IKVD.  
23. decembrī Vārkavas PII ”Cimdiņš” bērni sniedza brī-
nišķīgu koncertu nu jau bijušās Vārkavas pamatskolas 
zālē un devās Ziemassvētku brīvdienās ar pacilātu nos-
kaņojumu, jo 2. janvārī nodarbības sāksies jaunā vietā, 
citā ēkā un šo notikumu bērni ar nepacietību gaidīja jau 

no rudens, jo biju-
šā skolas ēka nu 
izskatījās tukša un 
nemājīga. 
2. janvāris bija 
prieka diena 24 
mazuļiem, viņu 
vecākiem un Vār-
kavas PII 

“Cimdiņš” darbiniekiem, 
jo telpas ir mājīgas, gaišas, 
glīti iekārtotas.  
10. februārī svinējām Vār-
kavas PII “Cimdiņš” atvēr-
šanas svētkus. Koncertu 
vadīja audzinātājas Solvita 

Deidule un Līga Lazdāne, kuras bija iejutušās Burtu 
Meitiņas un Lapsas tēlos. Muzikālā audzinātāja Biruta 
Freimane kopā ar bērniem visus priecēja ar skanīgu, iz-
justu un emocijām bagātu koncertu gan latviešu, gan 
angļu valodā. Vārkavas Romas katoļu draudzes prāvests 
Onufrijs Pujāts deva svētību visiem mājas iemītniekiem, 
iesvētīja telpas un bija gandarīts par labvēlīgo vidi bērnu 
attīstībai. “Cimdiņa” iemītniekus ar sirsnīgiem vārdiem 
sveica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska, Rimicānu PII vadītāja Velta Ziemele, Vārka-
vas muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa un Vārkavas sociālā 
dienesta darbinieces, kuras bērnus apdāvināja ar rotaļlie-
tām. Iestādes vadītājas v.i. Skaidrīte Medne siltus patei-
cības vārdus veltīja visiem, kas palīdzēja “Cimdiņa” 
tapšanā un  iekārtošanā, sevišķi sirsnīgs PALDIES nova-
da domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai. Pasākuma 
noslēgumā visi baudījām saldo kārumu -“Cimdiņa” torti. 
Lai visiem iestādes mazajiem un lielajiem iemītniekiem 
interesantas, radošas, priecīgas dienas “Cimdiņā”! 
 

Sagatavoja Vārkavas pagasta  pārvaldes vadītāja   
S. Medne un Vārkavas muzeja vadītāja E. Āboliņa  
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Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š. g. 21. februārī 
izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2017", 
kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, 
iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā 
mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā 
konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta 
jomām: 
 
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem        
(8 000 EUR)  

- kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīs-
tību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu re-
ģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to 
savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas valsts 
simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas 
sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai 
valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadar-
bību” īstenošanu, atbalstot aktivitātes:  

- vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves 
apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, 
kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju, iesaistot 
pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, 
izglītības iestādes; 

- valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas 
vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komuni-
kāciju savā apkaimē; 

- Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un 
sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem; 

- paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jaunie-
šiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību; 

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR) 

kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu, stereoti-
pu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste 
aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu 
pilsonisko līdzdalību; 

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR) 

veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras man-

tojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu 

mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazā-

kumtautību tradīciju un folkloras attīstību; sekmēt 

mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbī-

bu; 

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00 EUR, ter-

miņš projektu iesniegšanai ir 2017. gada 21.martam pl.: 

16:00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtē-

šanas kritēriji ir pieejami mājas lapās www.nvoc.lv un 

www.latgale.lv.  

 
Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un biedrības 
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” savstarpēji noslēgtā 
līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 
pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 
jomā (2.5.-8-18) ietvaros.  
 

Oskars Zuģickis 

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators,  

 programmas direktors 

tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv 

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2017 

Izsludināts  Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras  

programma 2017“ projektu konkurss 

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts me-
žu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017“ projek-
tu konkursu projektu realizēšanai laika posmā no 2017. 
gada maija līdz 2017. gada decembrim ieskaitot. 
Šogad programmai piešķirtais finansējums sastāda 110 
000.00 EUR. 
Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabied-
rībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu 
atbalstam reģionos un sniegt finansiālu atbalstu nozīmī-
giem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvi-
des, vērtību un tradīciju attīstību. 
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 
23. marts, līdz plkst. 16:00 
Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi 
(Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa 

pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2017. gada 18. 
marts) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, 
Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteiku-
mi ir jāiesniedz arī elektroniski ar visiem pielikumiem), 
nosūtot uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv. 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas 
valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 
2017“ projektu konkursa pieteikuma veidlapa un noli-
kums pieejami interneta mājas lapā www.latgale.lv vai 
LRAA birojā, Saules ielā 15, Daugavpilī.  
Skaidrojumus par konkursu un nolikumu sniedz pro-
grammas vadītājs Daugavpilī Saules ielā 15, darba die-
nās no 10.00 – 16.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 654 
20257. 
Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks: 
7. martā plkst.9.30 - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma 
centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi 
7. martā plkst.15.00 - Daugavpils novada kultūras cen-
trā, Dobeles iela 30, Daugavpils.  
 
Uzziņas par semināru var saņemt Latgales reģiona attīs-
tības aģentūrā, tālr.:  654 20257.  

http://www.nvoc.lv/
http://www.latgale.lv
mailto:oskars@nvoc.lv
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22. februārī Vārkavas novadā viesojās Latvijas Televī-
zija, filmēja materiālus raidījumam par novadnieku       
Juri Pabērzu (1891-1961). Juris Pabērzs ir dzimis 
Rožkalnu pagasta "Pabēržos". Mācījies Kalupes un 
Arendoles pamatskolās, pēc tam studējis jurisprudenci 
Pēterburgas universitātē. Bijis Latvijas jurists, politiķis, 
sabiedrisks darbinieks un literāts. Ieņēmis arī tieslietu 
un tautas labklājības ministru amatus.  
Paldies novada    iedzīvotājiem  Marijai Salcevičai,  
Terēzijai Pabērzai, Arvīdam Turlajam, Veronikai 
Pudānei  par interviju sniegšanu!  
 

Raidījums  tiks rādīts LTV 1 kādā no aprīļa ceturtdie-
nām (datums drīzumā tiks precizēts). 

LTV  raidījumā „Citādi latviskais” rādīs 
Vārkavas novada iedzīvotājus 

Turpinās radošo darbu un Vārkavas    novada 
cilvēku  dzīves stāstu vākšana   

grāmatas izdošanai 
 
Vārkavas novada iedzīvotāji vēl aizvien tiek aicinā-
ti iesūtīt savus radošos darbus (stāstus, dzejoļus, 
zīmējumus, fotogrāfijas  u. c.) un savus, savu vecā-
ku, radinieku,  dzimtas dzīvesstāstus jaunās Vārka-
vas novada grāmatas izdošanai. Grāmata tiks papil-
dināta ar informāciju par autoriem, rokrakstiem un 
fotogrāfijām.  
 
Lai gan esam saņēmuši ļoti interesentus materiālus 
un mūsu radošo cilvēku veikumus, vēl aizvien aici-
nām atsaukties, tos, kuriem ir, ko stāstīt! Ļoti vēlē-
tos iekļaut grāmatā stāstus arī par ģimeņu tradīci-
jām, saimnieču virtuves noslēpumiem, kultūras dzī-
vi kolhozu laikos, atmiņas par K. Ulmaņa preziden-
tūras laiku, interesantus atgadījumus no ikdienas 
dzīves.  
 
Dzīvesstāstus lūdzam rakstīt brīvā formā, izceļot 
spilgtākos notikumus vai pārdzīvojumus. Stāsti var 
būt nopietni, humora pilni, par ikdienišķām lietām 
vai ar vēsturisku pieskaņu, vēlamais tekstu apjoms 
ir līdz 5 lapām, klāt pievienojot atbilstošas fotogrā-
fijas ar aprakstiem. Ja rakstot būs ieviesušās nelie-
las kļūdiņas, nav jāsatraucas — grāmatas redaktors 
tās palabos. Ja ir vēlme dalīties ar savu stāstu, bet 
nav kas to pieraksta, lūdzam sazināties ar mums 
tālruni 20385972 — atbrauksim ciemos un pierak-
stīsim.  
 

Cenšoties saglabāt nozīmīgu informāciju par biju-
šajiem laikiem, īpaši aicinām atsaukties arī vecāka 
gada gājuma cilvēkus! Mēs zinām, ka jums ir ko 
teikt!  
 

Grāmatas veidotāju  radošās komandas vārdā,  
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 

 speciāliste  Dagnija Dudarjonoka, T.: 20385972 
E-pasta adrese: info@varkava.lv 

Vuorkovys nūvods ir 
labi pazeistams ar sovu 
mutvuordu foklorys 
bagateibu. Tei ir dzier-
žamu dzīsmēs, pasuokumūs, teatra izruodēs, ik-
dīnys sarunuos. Kai zynoms, daudzi materialu ir 
apkūpuots ari gruomotuos, tok napaseņ ir pasa-
ruodejuse vareiba skaiteit tautys folkloru inter-
netā, tymā vidā ari nu Vuorkovys nūvoda.  
Nu 2014. goda decembra sevkuram folklorys i 
tradicionaluos kulturys pietnīkam voi interesen-
tam damaīms Latvīšu folklorys kruotivis digitalais 
arhivs garamantas.lv. Tei ir platforma ar mierki 
pīduovuot vareibu lītuotuojam īsapazeit ar LFK 
fondūs globuotajom folklorys materialu kolekce-
jom nu vysys Latvejis, tymā storpā ari nu Lat-
golys. Vuorkovys pusis materialus jau var īpazeit 
Kazimira Brokovska [LFK 258], Antona Vaivoda 
[LFK 1094], Jezupa Znutiņa [LFK 392] i Lauku-
muižys pamatškolys [LFK 1617] školānu fol-
klorys vuokumūs.  
Arhivs garamantas.lv ir bezmoksys vītne, kurā 
poši lītuotuoji ari var pīsadaleit satura pylnveiduo-
šonā – materialu šifriešonā, personu datu  pa-
pyldynuošonā – teicieju i pīraksteituoju atpazeišo-
nā, preciziešonā; fotografejuos radzamūs personu 
i vītu nūskaidruošonā.  
Latvīšu folklorys kruotive laipnai aicynoj sevkuru 
pīsadaleit digitaluo arhiva pylnveiduošonā! 
 

Izteicīni i parunys nu Kazimira Brokovska     
folklorys vuokuma: 
 

[LFK 258, 307] Rudinī i buoba gudra. 
[LFK 258, 302] Maloj, kai lyukus plieš. 
[LFK 258, 323] Lic grošu pi groša, pīliks moku.  
[LFK 258, 327] Kam mēle, tam peirags.  
[LFK 258, 350] Tūlaik es precēšūs, kod cyukys īs 
sūļūs nu teiruma iz sātu. 
[LFK 258, 342] Kuo tu špļaudīs, kai zivu paieds.  

Vuorkovys nūvoda mutvuordu 
foklora atrūnama ari internetā 

Raidījuma radošā komanda un novada iedzīvotāji pie J.  Pabērza 
dzimtās mājas un pieminekļa Rožkalnu pag. „Pabērzos” 

http://lfk.lv/lv/
http://garamantas.lv/lv
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  

reģistrācijas numurs 000740194.  

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. kopš 2003. gada 28. maija.  

Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,   

Upmalas pag., 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 Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.: 20385972;       

E-pasta adrese: info@varkava.lv 
 

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. 

NOTIKUMI NOVADĀ 

Ne tikai no vecmāmiņu pūra lādes…  

 Par spīti pārmaiņu vējiem, kas sapūš pilnas acis un ausis ar 
svešām nostādnēm, palaikam noniecinot pašu mājās saražo-
to, pašu rokām izgatavoto, ir sasparojušās Vanagu puses 
rokdarbnieces un IAC „Vanagi” rīko tamborējumu izstādi  

„Skaties un priecājies” 

Izstādē būs skatāmi pašmāju rokdarbnieču tamborējumi un 
no vecmāmiņu pūra lādes saglabājušies unikālie darinājumi.  

Izstāde skatāma no 8. marta līdz mēneša beigām, darba  
dienās no 08. 00 līdz 16.30 

IAC „Vanagi” vadītāja J. Praņevska 

 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļā februārī reģistrēta miršana,  

mūžībā aizgājis 
Bonifacijs Vaivods 

(23.08.1944. —14.02.2017.) 
 

Vārkavas novada dome tuviniekiem     
izsaka  visdziļāko līdzjūtību! 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrēta  viena dzimšana: 

2017.  gada 3. februārī dzimis  
Edvards Vilcāns.  

 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic 
jaundzimušo vecākus Martu un Hariju 

Vilcānus!  

 

 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrēta viena laulība:  

 

2017. gada 27. februārī laulību slēdza 
Kristīne Buteiķe un Kaspars Zusāns.  

 

Vārkavas novada dome sveic Kristīni un 
Kasparu! Lai laimīga kopdzīve! 

 
 

24. februārī  Vārkavas novada Kultūras centra zālē tika atklāta   
Vārkavas novada amatnieku izstāde, ko veido klūdziņu pinumi, 
metālapstrādes un kokapstrādes darbi – trauki, rotaļlietas, sadzīves 
priekšmeti, mēbeles. Izstāde apskatāma līdz 10. martam darba   
dienās laikā no deviņiem līdz trijiem.  

11. martā plkst. 10.00   
notiks Vārkavas novada 

čempionāts novusā.  
 

25.martā plkst. 10.00    
varēs sacensties novada 
čempionātā  
galda tenisā.  


