
Viduslatgales pārnovadu fonds lūdz palīdzēt ugunsnelaimē cietušajai Kivlenieku 
ģimenei no Vārkavas pagasta „Štaģeriem” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diemžēl, sākoties aukstākam laikam, Latviju ik pa laikam pāršalc ziņas par ugunsnelaimēm. Tā skāra arī 
Vārkavas novada, Vārkavas pagasta „Štagaros”, dzīvojošo Kivlenieku ģimeni.  
19.janvārī liesmas izcēlās kokapstrādes darbnīcā, kas bija  ģimenes galvenais iztikas avots, un, iekams 
atsteidzās palīdzība, liesmas aprija ne tikai darbnīcu, bet arī dzīvojamo māju. Kivlenieku ģimene ir 
daudzbērnu ģimene – lielākais dēls strādā ārzemēs, bet trīs, pieci un 13 gadus vecās meitiņas, viņu 
mamma un Juris nu ir palikuši gan bez pajumtes, gan bez jebkā cita.  
Ģimene lūdz aizlienēt dzīvošanai treileri. Jurim (attēlā), kas ir tuvu un tālu pazīstams kokamatnieks 
trešajā paaudzē jeb Latgales mucu meistars, ir sadeguši visi darbarīki, pasūtījumi un sagatavotais sausais 
materiāls, kā arī pasūtītāju kontakti. Ja kāds Jura klients redz šo paziņojumu, lūdzam Jūs sazināties ar 
meistaru. 
Viduslatgales pārnovadu fonds aicina palīdzēt nelaimē nonākušajai ģimenei. Ir nepieciešamas 
sadzīves lietas (elektropreces, trauki), apavi (lielākajai meitenei ir 40 – 41 apavu izmērs), segas, 
spilveni, rotaļlietas mazajām meitenēm. Instrumenti un sauss kokmateriāls (ozola, oša bluķi), lai 
Juris var atsākt darināt savus amatniecības izstrādājumus un iegūt līdzekļus jaunas mājas 
celtniecībai, un ģimenes uzturēšanai, jo Juris ir vienīgais ģimenes apgādnieks.  
 
Jūs varat palīdzēt ģimenei arī finansiāli ziedojot uz bankas kontiem: 
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 
Reģ. Nr. 40008210954 
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970 
Ar norādi  - Palīdzība Jurim Kivleniekam 
 
Kā arī varat ziedot uz viņa personīgajiem kontiem: LV10HABA0551034999474 vai 
LV88UNLA0050019779798, Juris Kivlenieks (saņēmēja personas kods, lai veiktu pārskaitījumu, vairs 
nav nepieciešams, šo ailīti var atstāt tukšu), J.Kivlenieka tālrunis 28326781. 
 
Palīdzību var nodot Vārkavas novada Sociālajā dienestā un Vārkavas pagasta pārvaldē, kā arī 
Viduslatgales pārnovada fonda telpās Preiļos, Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā. 
 
Palīdzības sniegšanā šobrīd ir piesaistīts arī ziedošanas portāls ziedot.lv. Saite, kur sniegta plašāka 
informācija par Kivlenieku ģimeni, kā arī norādīti ziedošanas  konti un tālruņa numurs -
http://www.ziedot.lv/lv/project/1953  
Ziedot Kivlenieku ģimenei iespējams, zvanot uz ziedojumu tālruni 9000 6385 (maksa par zvanu 
1,42 EUR). 
 


