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Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm, ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki.
Jau kuru gadu pēc kārtas Ziemassvetku gaidīšanas laiks dabā nebūt nav tik ţilbinoši balts un kluss,
kā to pierasts redzēt atklātnītēs. Sniega kupenas reizi pa reizei aizstāj dubļi un pelķes, mierīgā un
klusā laika vietā nākas piedzīvot vētras. Taču svētki tik un tā atnāk. Tas tikai apliecina, ka īstā un patiesā Ziemassvētku sajūta dzīvo mūsu sirdīs. Ziemassvētku baltums rodas no svecīšu spoţajām liesmiņām, Ziemassvētku smarţa atnāk ar eglīti mūsu mājās un visu kopīgi ceptiem pīrāgiem un piparkūkām. Ziemassvētku siltums rodas no vistuvāko cilvēku mīlestības.
Gribas vēlēt, lai ikvienā ģimenē izdodas sagaidīt īpašo svētku sajūtu. Lai Ziemassvētki Jūsu mājās
aizrit mierīgi un ģimeniski, lai Jaunais gads nes jaunus mērķus un idejas, sapņu piepildījumu un patiesa prieka mirkļus.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Visas zemes tekas zilgas
Šonakt sargā miera gariņš.
Tāli zvani... Klusas ilgas...
Rokās smaidošs egļu zariņš...
Visur viegliem, mīļiem soļiem
Senā svētku teika staigā.
Zvaigţņu acis atvērdama,
Debess atspīd zemes vaigā...
/Valda Mora/
Lai Ziemassvētku mirdzums
ienes mieru Jūsu sirdīs un
mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu Jaunajā 2015. gadā!

Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī,
Jo uz šīs sirmās zemes
Vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi...
/M. Svīķe/
Lai Ziemassvētku laiks ved pretī sapratnei un cilvēcībai, lai dvēseles spēka pietiek visam gadam!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece

Rožkalnu pagasta pārvaldes
vadītāja

Mairita Stulpiņa
J. Pūgas foto.
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DOMES LĒMUMI 2014. GADA NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN
AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)

Novembrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas
un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (19.novembrī) un domes kārtējā
sēde (25. novembrī).

25. novembra domes sēdē lēma: par Vārkavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, par zemes lietošanas mērķa maiņu, par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu, par grozījumu lēmumā, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, par piedalīšanos nekustamā īpašuma “Piliški dz. 2”,
Piliški, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads ar kadastra apzīmējumu 7694 900 0004, izsolē, par saistošo
noteikumu precizēšanu; izskatīja M.Š. un A.Š. iesniegumus.

Decembrī ir notikusi Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (9. decembrī) un Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde
(16. decembrī). Decembrī vēl notiks domes kārtēja sēde.
9. decembra domes ārkārtas sēdē lēma: par komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu, par grozījumu lēmumā “Par 2014. gada amatu saraksta apstiprināšanu”, par Goda raksta piešķiršanu, par grozījumu lēmumā „Par domes deputātu deleģēšanu uz Vārkavas novada izglītības iestāţu
padomēm”, par pārapbedīšanu, par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā; izskatīja A. V. iesniegumu.
PRECIZĒJUMS IEPRIEKŠ PUBLICĒTAJAM

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr. 54 „Grozījumi 2010. gada 23.
februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā” (apstiprināti Vārkavas novada domes 26.02.2013. sēdē, protokols Nr.
5./7., publicēti “Ozolupē” 12.11.2014.) punktu numerācijā pieļauta tehniska kļūda. Punkta 5.²6. punkta
vietā jābūt 5.²5. punktam.



STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 92

Ar precizējumiem Vārkavas novada domes 2014. gada 25. novembra sēdē (protokols Nr.19,9.§)
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 92

“Nodeva par Vārkavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas likuma 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.
panta pirmās daļas 1. punktu Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un to apliecinātu kopiju likmes, to atvieglojumus un maksāšanas kārtību.
2. Nodevas objekts un nodevas likmes:
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Nodevas objekts
Izraksts no arhīva lietas, arhīva izziņa – 1 lp.
Domes lēmuma izraksts – atkārtots eksemplārs
Cita rakstura izziņas, apliecinājumi
Izziņa par nekustamā īpašuma piederību, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Raksturojumi, rekomendācijas

Likme euro
1,40
0,70
0,70
0,70
1,40
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3. Nodevas maksātāji ir visas privātpersonas (fiziskas un juridiskas personas), kuras saņem dokumentus.
4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
5. Personas, kuras atbrīvotas no nodevas maksājumiem (saskaņā ar apliecinošiem dokumentiem):
5.1. valsts un pašvaldību institūcijas;
5.2. politiski represētās personas;
5.3. maznodrošinātas personas;
5.4. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
5.5. ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.
6. Nodeva tiek samaksāta:
6.1. skaidras naudas norēķina veidā – Vārkavas novada domes kasē (adrese Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads);
6.2. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu: AS SEB Preiļu filiāle, kods UNLA LV2X,
konts LV31UNLA0026000130410.
7. Nodevu ieskaita Vārkavas novada domes budžetā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā “Ozolupe”.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Vārkavas novada domes 2009.gada 24.februāra
saistošie noteikumi Nr.4 „Nodeva par Vārkavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”.
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska

NOVADA ATTĪSTĪBA

PROJEKTS “SPECIĀLISTU PIESAISTE VĀRKAVAS NOVADĀ”
2011.gada 19.maijā, Rīgā, starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vārkavas novada domi
tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta īstenošanu un Eiropas
Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā”. Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012/127.
Līguma ietvaros ir paredzēts piesaistīt speciālistus vides inţeniera un sociālo darbinieka amata pienākumu
veikšanai Vārkavas novada domē un veikt šo speciālistu apmācības. Vides inţenieris projekta paredzēto
laiku - 2 gadus ir jau nostrādājis - un sociālais darbinieks pēc ilgāka meklēšanas laika tika atrasts, un darba
līgums pēc projekta ir noslēgts līdz 2015. gada 1. septembrim.
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 26 323,13 eiro, kuru 100% finansē Eiropas Savienība.
_____________________________________________________________________
PROJEKTU „Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā” FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VĀRKAVAS NOVADA DOME.

2014. gada 18. decembrī

4

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS VĀRKAVAS NOVADĀ - MARUTA RAUDZIŅA
Foto: Vārkavas novada brīvprātīgos (1. no kr.:
Maruta Raudziņa, Mārcis Rukmanis, Dace Vilciņa) sumina un pasākuma viesus uzrunā Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska. M.Praņevskas foto.

Šī gada rudenī biedrība „Preiļu NVO centrs” projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros rīkoja konkursu „Gada brīvprātīgais
Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados”. Konkursa mērķis bija popularizēt brīvprātīgo
darbu, izcelt brīvprātīgā darba darītājus un noskaidrot centīgākos un nesavtīgākos Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskajās organizācijās darbojošos brīvprātīgos. Pieteikumus
konkursam iesniedza minēto novadu Līvānu novadu
nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), katra organizācija drīkstēja iesniegt tikai vienu
pieteikumu. Pieteikumus vērtēja NVO pārstāvju izveidota komisija 7 cilvēku sastāvā (Preiļu novada 3
pārstāvji, Aglonas, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu - no
katra pa vienam pārstāvim). Brīvprātīgos vērtēja pēc
tā, kāda ir viņa veiktā darba nozīme organizācijas un
teritorijas attīstībā, kāda ir sadarbība ar iedzīvotājiem,
organizācijas biedriem un pašvaldību, paveiktā darba
ietekme uz brīvprātīgā darba prestiţu un atpazīstamību (aktīva brīvprātīgā darba popularizēšana un citu
motivēšana iesaistīties brīvprātīgajā darbā). No Vārkavas novada konkursam tika izvirzīti: Mārcis Rukmanis (biedrība „Dzintars 2007”), Maruta Raudziņa
(vecāku biedrība „Pūces māja”) un Dace Vilciņa
(vecāki un skolas kolektīvs).
Par Mārci Rukmani biedrība „Dzintars 2007” raksta
šādi: „Mārcis Rukmanis ikdienā pilda savus tiešos

darba pienākumus Vārkavas novada domē kā
kultūras pasākumu organizators un jaunatnes
lietu speciālists, bet savu brīvo laiku un enerģiju
nesavtīgi ziedo Rimicānu ciema jauniešu un vietējo iedzīvotāju labā. Ar izveidoto brīvprātīgo
jauniešu iniciatīvas grupu „Rimicānu jaunieši”
labiekārtojis volejbola laukumu, iegādājies nepieciešamo inventāru.
Lielu darbu veicis projekta „Aktīvās atpūtas laukuma pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un
atpūtas nodrošināšanai Vārkavas novada Rimicānos” izstrādāšanā un realizācijā. Šis projekts
tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ar mērķi – nodrošināt
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un
uzturēt sportisko garu jauniešos, iegādājoties
nepieciešamo aprīkojumu aktīvās atpūtas laukuma pielāgošanai. Līdz ar to ir atbalstītas jauniešu
idejas par aktīvās atpūtas daţādošanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Mārcis Rukmanis organizē jauniešiem aktivitātes sporta laukumā (volejbola turnīrs, sporta diena vietējiem
iedzīvotājiem u.c.), rūpējas par sporta laukuma
teritorijas sakopšanu. Arī biedrības „Dzintars
2007” sporta telpā Mārča Rukmaņa vadībā rudens un ziemas vakaros pulcējas jaunieši, jo ir
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ir iespēja uzspēlēt tenisu, novusu, šahu un dambreti, kā arī izmantot trenaţierus.
Mārcis Rukmanis atbalsta un vada biedrības „Dzintars 2007” organizētās labdarības akcijas Lieldienās un
Ziemassvētkos, sarūpē svētkos dāvaniņas Roţkalnu pagasta vientuļajiem pensionāriem, ar lielu atbildības
sajūtu palīdz Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādei izveidot daţādas prezentācijas, pasākumu afišas, kā
arī ir sagādājis prieku pirmsskolas izglītības iestādes bērniem kā Ziemassvētku vecītis. Mārcis Rukmanis
ar savu padomu palīdzēja biedrībai „Dzintars 2007” iekārtot Seno mantu istabu un piedalījās šīs telpas
atklāšanā. Pateicībā par labdarības darbu un palīdzību līdzcilvēkiem Borisa un Ināras Teterevu fonds uzaicināja trīs biedrības biedrus uz godināšanas pasākumu „Nebridis nezināsi, cik dziļš.” Biedru nokļūšanu
uz šo pasākumu Rīgā kultūras namā „Ziemeļblāzma” Mārcis nodrošināja ar savu personīgo automašīnu.
Palīdzēja organizēt biedrības biedriem ekskursiju uz Tērvetes novadu nodibinājuma „Borisa un Ināras
Teterevu fonds” atbalstītā projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” ietvaros. No 2014. gada marta
Mārcis ar lielu atbildības sajūtu veic biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja pienākumus. Mārcis
Rukmanis ir sirsnīgs, izpalīdzīgs, atsaucīgs, kā arī liels palīgs vecmāmiņai piemājas saimniecības darbos.” (2014.gadā M.Rukmanis par savu darbību novada nevalstiskajā sektorā ir saņēmis Vārkavas novada
domes Atzinības rakstu. Red.)
Savukārt vecāku biedrība „Pūces māja” par savu kandidāti Marutu Raudziņu vēstīja: “Maruta Raudziņa ir
viena no biedrības dibinātājām, kas ar savu entuziasmu un darba prieku spēj aizraut gan bērnus, gan pieaugušos. Ar kursos, semināros un pašmācības ceļā apgūtajām prasmēm un zināšanām Maruta nesavtīgi
dalās ar apkārtējiem. Zināšanas grāmatvedības pamatos viņa izmanto, brīvprātīgi pildot grāmatveţa pienākumus biedrībā kopš 2009. gada. Ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem dalās bioloģiskās saimniekošanas mākā, regulāri uzņemot savā saimniecībā „Bondoji” interesentus. Skolas bērniem un kopienas
sievām Maruta iemāca daudzas neparastas, pašas izdomātas kūku cepšanas receptes: burkānu kūka, kartupeļu kūka, pupiņu kūka u.c. Maruta ir izcila rokdarbniece, un ar savu adījumu un tamborējumu oriģinālajām idejām dalās un pamāca, kā praktiski izgatavot izstrādājumus. Viņas darbi bieţi ir apskatāmi Vārkavas
novada rīkotajās rokdarbnieču izstādēs. Marutas vaļasprieks ir dejošana senioru deju kopā „Odziņas”. Arī
šajā jomā Maruta dalās ar mazajiem Vārkavas pamatskolas pirmsskolas grupiņas bērniem, iemācot tiem
raitu deju soli, interesantas rotaļas un pastāstot senus nostāstus un pasakas.
Maruta ir izaudzinājusi piecus pozitīvus un daudzpusīgus bērnus, kuri nu jau ir patstāvīgi, tāpēc tagad
viņa turpina savas zināšanas un prasmes nodod kopienas iedzīvotājiem.”
Vārkavas vidusskolas vecāki un kolektīvs Daces Vilciņas veikumu raksturo šādi: „Dace Vilciņa strādā
Vārkavas vidusskolā par sākumskolas skolotāju. Paralēli 5 gadus bez samaksas, brīvprātīgi māca bērniem
Ticības mācību un sagatavo tos Pirmajai Svētajai komūnijai. Skolotāja ir šī darba entuziaste un dara to ļoti
labprāt. Skolotāja ir ieguvusi tiesības mācīt skolā kristīgo mācību un regulāri apmeklē profesionālās meistarības pilnveides kursus. Ir izveidojusies laba sadarbība ar skolēnu vecākiem un priesteri Onupriju Pujātu.Vecāki ir ļoti apmierināti ar Daces darbu, jo viņu bērniem ir iespēja apgūt kristīgās mācības pamatus
tuvu dzīvesvietai. Dace aktīvi iesaistās Svētrīta organizēšanā skolas Ziemassvētku pasākumā. Tāpat palīdz
organizēt Svēto Misi Zinību dienā.”
No katra novada konkursa noslēguma pasākumā, kas notika 27. novembrī Preiļu kultūras namā, tika nominēts viens gada brīvprātīgais, kā arī sumināti visi pieteiktie kandidāti. Brīvprātīgie saņēma pateicību,
ziedus, Gada brīvprātīgais – piemiņas velti – sienas pulksteni, kā arī koncertu, kurā uzstājās vietējās jaunietes – topošās mūziķes un dziesminieks un aktieris Varis Vētra.
Vārkavas novadā uz šo brīdi (pēc Lursoft datiem) ir 14 aktīvas biedrības. Vecākā no tām reģistrēta 2000. gadā, jaunākā – 2012. gadā. Pilsoniski aktīvākie ir Rožkalnu pagasta iedzīvotāji: tā iedzīvotāji ir visaktīvāk apvienojušies dažādās interešu grupās un ir izveidojuši 6 biedrības, Upmalas pagasts var lepoties ar 5 biedrību skaitu, bet Vārkavas pagasts
ar 3. Ielūkojoties šo NVO darbības mērķos, var secināt, ka tajos visbiežāk pavīd tādi jēdzieni kā veselīgs dzīvesveids,
sporta aktivitātes, brīvā laika pavadīšana, interešu izglītība, tālākizglītība, sadarbība, bērni, ģimenes ar bērniem, labdarība, kultūrvēstures izzināšana un tūrisma veicināšana, radošās aktivitātes, kultūrvides saglabāšana, sociāli neaizsargātas
personas, sociālā klimata un dzīves kvalitātes uzlabošana.
Vārkavas novada biedrības nosacīti var iedalīt 3 daļās: biedrības, kas ir nodibinātas kādas pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības paspārnē un tām ir ļoti cieša sadarbība ar pašvaldību (6); mednieku klubi, kas izveidojuši biedrības (2);
biedrības, kurām nav sadarbības ar pašvaldību (6). Biedrības, kas sadarbojas ar pašvaldību, arī veido savu publicitāti,
izmantojot pašvaldības informācijas kanālus. Par pārējo biedrību darbību pašvaldībai ir maz vai nekādu ziņu, lai arī
visām biedrībām ir līdzvērtīgas tiesības uz sadarbību. Sadarbība izpaužas līdzfinansējuma piešķiršanā, telpu nomā,
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transporta pakalpojumu piešķiršanā, pasākumu organizēšanā u.tml.
Ir aprēķināts, ka 2010. gadā pašvaldība biedrībām dažādu projektu līdzfinansējumiem un transporta pakalpojumiem ir
piešķīrusi 2682 eiro (1,13 eiro uz 1 iedzīv.); 2011. gadā - 3759 eiro (1,62 eiro uz 1 iedzīv.), 2012. gadā – 2683 eiro
(1,16 eiro uz 1 iedzīv.).
Ļoti veiksmīgi vairāku gadu garumā bērnu un jauniešu izglītošanā un tālākizglītībā darbojās novada vecākā biedrība
„Dabas draugu klubs”. Šobrīd ļoti aktīvi un rezultatīvi darbojas biedrība „Dzintars 2007” Rimicānos (šī biedrība pagaidām ir vienīgā, kas ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu), „Vēlme” Vanagos, vecāku biedrība “Pūces
māja” Vārkavā. Pēdējo 5 gadu laikā, pateicoties biedrību aktivitātēm, novadā ir atklāts piemineklis pasaulslavenajiem
zinātniekiem, brāļiem Kovaļevskiem, renovētas un aprīkotas sabiedriskā centra „Vēlme” telpas (bijušajā Vanagu pamatskolā), iegādāta mūzikas aparatūra, izveidota dekoratīvā kokapstrādes darbnīca Vārkavas pamatskolā, Rimicānos
iegādāti tērpi senioru deju kopai un renovētas telpas sabiedriskajam centram „Vārkavas novada pensionāri” Rimicānos,
izveidots Mūžizglītības iespēju centrs, kur regulāri notiek dažādas praktiskas nodarbības (rokdarbi, floristika, tehniskā
modelēšana, ir pieejami trenažieri), izveidota āra rotaļu pilsētiņa bērniem, aktīvās atpūtas laukums, iekārtota radošo
aktivitāšu telpa ģimenēm, labiekārtots Vārkavas jaunais stadions pie Vārkavas pamatskolas, renovēts Vanagu baznīcas jumts, iegādāts inventārs radošajām darbnīcām Vanagos, novadā sarīkots starptautisks senioru deju kopu festivāls,
organizētas daudzas ekskursijas, labdarības pasākumi un nometnes bērniem.

LATVIJAS ŢURNĀLISTU UN PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJU VIZĪTE BRISELĒ

M. Praņevska (3. no kreisās) Eiropas Parlamenta apmeklētāju centrā kopā ar vizītes dalībniekiem īsi pirms tikšanās ar EP deputātiem
no Latvijas. D. Ģelža foto.
No 1. līdz 4. decembrim Latvijas pašvaldību sabiedrisko
attiecību speciālisti un reģionālo laikrakstu ţurnālisti no dažādiem Latvijas novadiem (kopumā 18 cilvēki) devās vizītē
uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli. Vārkavas novada pašvaldību Briselē pārstāvēja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija
Praņevska. Šo vizīti organizēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, finansēja Eiropas Savienība. Brauciena mērķis bija vizīte Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā, tikšanās ar amatpersonām un ar Eiropas Parlamenta deputātiem
no Latvijas.
Viesojoties Eiropas Komisijā, tika uzzināts daudz kas jauns, taču
lielākā daļa iegūtās informācijas bija raksturojama kā “off the record” jeb nepublicējama ar atsaucēm un citātiem. 2., 3 decembra
vizītēs Eiropas Komisijā (EK) tika pārrunātas vairākas tēmas: Nodarbinātība un sociālā situācija Latvijā, Kohēzijas politika, Latvija
kā eirozonas valsts, Eiropas Savienības daudzgadu budţets (2014 -

2020), ES austrumu partnerība un ceļš uz Rīgu,
ES institūcijas, Ekonomikas pārvaldības reforma
– no krīzes līdz augšupejai, Kopējā lauksaimniecības politika – pagātne, tagadne, nākotne. Daļa
no lektoriem bija latvieši, kas strādā Briselē, dažādās EK struktūrvienībās un dienestos, piem.,
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātā, Reģionālās politikas ģenerāldirektorātā, Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorātā, Eiropas ārējās darbības dienestā; daļa
lektoru bija no citām valstīm, viņi runāja angliski, taču bija nodrošināta sinhronā tulkošana –
vairāki tulki atradās tai pašā sēţu telpā, aiz stikla
sienas, un varēja kvalitatīvi un ātri veikt savu
darbu. Mūs iepriecināja, ka vairums lekciju notika tai sēţu zālē, kur tiekas un strādā EK komisāri, bija iespēja apmeklēt arī preses konferenču un
VIP zāli.
Vizītes otrajā dienā tikāmies ar Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas. Inese Vaidere,
Krišjānis Kariņš, Sandra Kalniete, Artis Pabriks,
Tatjana Ţdanoka, Andrejs Mamikins stāstīja par
savu darbības jomu, panākto, ieplānoto; pārrunājām daţus aktuālākos un svarīgākos Latvijas
iekš- un ārpolitikas jautājumus. Bija ļoti patīkami, vērtīgi un lietderīgi tikties ar tik augsta ranga
politiķiem.
Vakaros vizītes dalībnieki varēja apmeklēt Briseles vecpilsētu, tuvākos apskates objektus, iegādāties izslavēto beļģu šokolādi, nobaudīt vafeles,
redzēt latvju rakstu zīmēm rotāto, no Latvijas
vesto egli pašā Briseles centrā.
Vizīte deva iespēju ielūkoties Eiropas Savienības
vadības darba iekšējos procesos, paskatīties uz
Latviju ES kontekstā.
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NOVEMBRIS VĀRKAVAS VIDUSSKOLĀ
Atdzimusī vakarēšanas tradīcija Vārkavas vidusskolā rada ļoti daudz pozitīvu Ar labiem panākumiem konkursā „Teci, teci, valodiņa!”
emociju. Mirklis no kādas rotaļas. M.Praņevskas foto.
startēja mūsu skolas labākie
stāstnieki. Dienvidlatgales novadā: Mairitai Zakarevičai un
Raitim Domuļevam – 2. pakāpes diploms un tituls Lielais
stāstnieks, Andrim Zakarevičam un Kristianam Plotam1.pakāpes diploms un Lieliskā
stāstnieka tituls. Valsts konkursā Rīgā Andris Zakarevičs
ieguva 2. pakāpes diplomu un
titulu Lielais stāstnieks, savukārt Kristianam Plotam – 1.
pakāpes diploms un augstākais
Novembris... Mēnesis, kurš iekrāsojās sarkanbaltsarkanās krāsās. Mē- apbalvojums valstī – Stāstnienesis, kurš ir īpašs Latvijai, jo tas ir Latvijas dzimšanas dienas mēne- ku ķēniņš.
Zemkopības ministrijas atzinīsis.
Novembra sākumā vidusskolēni devās uz Līvāniem, kur Banku augst- bas rakstu par piedalīšanos
skolas projekta, par karjeras iespējām Latvijā veidot jaunus uzņēmu- konkursā „Mūsu mazais pārgāmus, ietvaros apmeklēja Līvānu gaismas vadu rūpnīcu SIA CREAM jiens” saņēma 3. klases skolēnu
OPTEC un SIA „Līvānu mājas un logi”. Tas bija liels ieguldījums veidotais pārgājiena apraksts.
27. novembrī Preiļos notika
turpmākajā karjeras izvēlē.
biedrības
„Preiļu NVO centrs”
Skolā bija ieradies Latgales Mutes veselības centra busiņš, kura dakteorganizētā konkursa „Gada
rītes centās salabot zobus visiem skolēniem.
5.-12. klašu skolēni piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā brīvprātīgais” godināšanas pajaunrades darbu konkursā „Mani septiņjūdţu zābaki stāv kaktā ar pu- sākums. Apbalvojumu saņēma
tekļiem apklāti”. Vēlāk labākie darbi veidoja Valsts svētku uzveduma arī mūsu skolas skolotāja Dace
Vilciņa, kura brīvprātīgi sagatasaturu. Darbus autori arī nolasīja.
No 10.-14. novembrim notika Tēvzemes nedēļa, kuras laikā tika at- vo bērnus I Sv. Komūnijai.
kārtota Latvijas vēsture, darināti telpu rotājumi, zīmēti zīmējumi, rak- 28. novembrī folkloras kopa
„Volyudzeite” organizēja pēcstīti novēlējumi Latvijai.
Skolēni piedalījās izglītojošā spēlē ”Es mīlu, tevi Latvija!” 5.-8. klašu pusdienu „Vakarēšana Vārkavā”, kur kopā ar
grupā labākā bija 5. klase, bet 9.- 12. klašu grupā – 12. klase.
11. novembra pievakarē skolēni, skolotāji un ciemata iedzīvotāji pul- „Vecvārkavu”, „Sudobriem”
cējās uz „Melnās kafijas” vakaru. Skolas apkārtni pieskandināja kara- un Pelēču pamatskolas folklovīru dziesmas, jaunsargi sīkāk pastāstīja par šī pasākuma vēsturi, spo- ras kopu tika stāstītas pasakas,
žās svecīšu liesmās izgaismojās pašu veidotais simboliskais Baltijas atgadījumi no dzīves, minētas
ceļš. Par karavīru misiju klātesošos iepazīstināja skolas jaunsargu in- mīklas, dziedātas mīļākās taustruktors V. Pastars. Priecājāmies, ka pasākumu apmeklēja krietns tasdziesmas, iets rotaļās. Palpulks interesentu, kuri vakara gaitā izdziedāja populārākās latviešu dies visiem, kuri atbalstīja šī
pasākuma norisi!
karavīru dziesmas.
Jaunāko klašu skolēni aktīvi savas radošās prasmes parādīja Ziemeļ- 3. vietu Daugavpilī Tehniskās
valstu bibliotēkas pasākumā, kur viss bija saistīts ar troļļiem. Troļļi – jaunrades dienās 2014, disciplīnā „Alķīmiķu zelts” izcīnīja 3.
zīmējumos, troļļi – lomu spēlēs, troļļi - stāstos, troļļi – kā lelles.
14. novembrī ar skanīgām dziesmām un aizkustinošiem dzejoļu un klases skolnieks Elvis Jauprozas lasījumiem sveicām Latviju 96. dzimšanas dienā. Kā katru ga- dzems. Šajā pasākumā piedalīdu, arī šogad 18. novembrī skolēni izgaismoja Vārkavas novada nozī- jās arī citi mūsu skolas skolēni,
kuri nodarbojas G. Ormaņa
mīgākās vietas.
Starpnovadu olimpiādē bioloģijā Ţaklīna Kivleniece ieguva 2. vietu, vadītajā tehniskās jaunrades
pulciņā Rimicānos.
Evija Vaivode – 3. vietu.
2014. gada 12. novembrī
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Ar 1. decembri, kad Adventes vainagā tika aizdegta pirmā svecīte, soli pa solim tuvojamies gada klusākajiem un baltākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem.
Katru pirmdienas rītu pie mums skolā ierodas skolas vecāku padomes priekšsēdētāja M. Gavare, kura ar
sarūpētajiem saldumiem pateicas katrai klasei par labajiem darbiem 1. semestra laikā.
Skolēni cītīgi mācās dziesmas, dzejoļus, ludziņas, rotā klašu telpas, gatavo dāvaniņas saviem mīļajiem, lai
iepriecinātu paši sevi un citus svētkos.
Kopā ar vecākiem skolēni piedalījās radošajā darbnīcā „Telpu rotājumi Ziemassvētkos”. Atklātajā Latgales reģiona olimpiādē angļu valodā piedalījās Niks Plots un Uldis Valainis.
Šajos mēnešos aktīvi sportojuši arī mūsu skolas sportisti. Skrējienā, Ubaglīcī Līvānos, par godu Latvijas
neatkarības gadadienai Valija Vanaga izcīnīja 2.vietu, bet Sanija Poplavska un Aleksejs Ustinovs - 3.vietu.
Starpnovadu sacensībās volejbolā 1998.-96.g.dz. zēni ieguva 1.vietu, bet 1999.-2000.g.dz.- 4.vietu.
Skolēni piedalījās arī “Mazās balvas” sacensībās, kur Patrikam Pākstem 1.vieta lodes grūšanā.
Jānim Rimantam Cimdiņam, Paulam Vanagam, Elvim Jaudzemam, Ralfam Vilcānam - 1.vieta stafetes
skrējienā, Andim Briškam 1.vieta un Melisai Vanagai 2.vieta 1000 m skrējienā. Sigitai Stivriškai, Viktorijai
Pujiņai, Rebekai Cimdiņai, Melisai Vanagai - 2.vieta stafetes skrējienā. Elizabetei Maijai Somei, Vinetai
Macuļēvičai, Sanijai Poplavskai, Ievai Jaunromānei - 3.vieta stafetes skrējienā. Elizabetei Maijai Somei
3.vieta lodes grūšanā, Jānim Rimantam Cimdiņam un Andim Briškam 3.vieta 60 m skrējienā, Viktorijai
Pujiņai 3.vieta 1000 m skrējienā.
Lai visiem svētku gaidīšanas laikā izdodas piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un atrast
meklēto! Gaišus svētkus!
Šajā klusajā laikā piedalīsimies arī labdarības akcijā „Ziemassvētki visiem”. 16. decembrī ar
Ziemassvētku ieskaņu koncertu skolēni dāvās prieku Pilišku iedzīvotājiem.
Visi interesenti 19. decembrī tiek aicināti uz Ziemassvētku pasākumiem Vārkavas vidusskolā:
10.00 – Svētrīts,
11.00 – 1.-7. kl. eglīte,
12.30 – klašu eglītes,
20.00 – 12. klase aicina paviesoties studijā „Suņu būda”, kur atklāti runāsim par to, kā
Ziemassvētkus un Jauno gadu svin daţādu profesiju pārstāvji.

H.Ērgle, S.Stankeviča, Vārkavas vidusskolas skolotājas

NOVEMBRIS VĀRKAVAS PAMATSKOLĀ
Vārkavas pamatskolas zīmēšanas
pulciņa skatījums uz mediķa profesiju.

7.novembrī visi skolēni kopā ar savām latviešu valodas skolotājām devās uz Vārkavas pagasta bibliotēku,
kur Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
ietvaros lasīja Ziemeļvalstu autoru
grāmatas. Sākumskolas klašu bērni
lasīja un klausījās Tūves Jānsones
„Tētis un jūra” fragmentus, bet pamatskolas klases vēl nopietnāku literatūru - H.Ibsena lugas „Pērs Gints”
fragmentus.
11.novembrī Lācplēša dienu atzīmējām Vārkavas TN. Izteiksmīgās runas pulciņa dalībnieki (vadītāja Diāna
Stubure) uzstājās ar svētkiem veltītu
dzejas kompozīciju. Visi skolēni un

9
skolotāji ar interesi noklausījās daţādu laiku karavīru atmiņas, kā arī iepazinās ar informāciju par Latvijas
bruņotajiem spēkiem un Zemessardzi. Noslēgumā visi devās lāpu gājienā pie Baltā krusta.
14. novembra rītā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums. Svētku uzrunas teica Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne un Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska.
Latvijai veltītu dzeju skandēja izteiksmīgās runas pulciņa dalībnieki, bet dziedāja mūzikas pulciņš Lidijas
Ozolas vadībā.
Izteiksmīgās runas pulciņš ar Latvijai veltītu dzejas kompozīciju 17. novembrī ievadīja Valsts svētku pasākumu Roţkalnu KN.
14. novembra pēcpusdienā pašgatavotus gardumus, apsveikumus un istabas augus varēja iegādāties Mārtiņdienas atskaņu tirgū. Folkloras kopa „Ţubītes” (vadītāja Lidija Ozola) atgādināja par šo svētku tradīcijām un ticējumiem un visus iesaistīja jautrās rotaļās.
Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki turpina apmeklēt Līderu skolu Preiļu BJC.
7.-8. klases komanda „Skudriņas” (skolotājs - konsultants Mindaugas Bitinas) veiksmīgi startēja konkursa
„Gribu būt mobils” neklātienes kārtā un iekļuva pusfinālā, kas notiks klātienē Preiļos.
20. novembrī 8. klases skolniece Rita Plone piedalījās starpnovadu krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē Preiļos (skolotāja Faina Timošenko).
28. novembrī 9. klases skolēni Jānis Jukšs un Ieva Butlere (skolotāja Dagmāra Skutele) startēja bioloģijas
olimpiādes 2. posma tiešsaitē. Jānis Jukšs ieguva 1. vietu.
Vārkavas pamatskolas skolotāja Dagmāra Skutele

VĒSTIS NO VANAGU BIBLIOTĒKAS
Decembrim ir īpaša elpa, īpašs mirdzums naktīm, kas prieku un cerību savij. Īpaši gavilē
un mirdz dvēsele, pasakainu brīnumu gaidot! Un domas aizlido, kur debess ceļu mēro,
šajā naktī ikvienu dzirdēs un redzēs enģeļi! Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā no
sniega laukiem rīta klusumā, Dieva miers tur, augstībā, kur, baltos spārnus klusi saglauduši enģeļi. Tie klusē, sapņojot par sniegpārslām, bet vairāk par balto mieru, kas
mūs visus sagaida!
Aizvadītais gads Vanagu bibliotēkai ir nesis gan radošas, gan arī jaunu vēsmu sajūtas.
Vispirms vēlos atzīmēt jauno vēsmiņu, ko ir piedzīvojusi bibliotēka. Kopš novembra
beigām bibliotēka mājvietu ir radusi un ikvienu gaidīs IAC „Vanagi” telpās.
Bibliotēka savu darbību aizvadītajā gadā ir koši krāsainu padarījusi ar izstādēm, kas veltītas Latvijā un pasaulē
atzītiem literātiem un dzejniekiem, kā arī vismīļākās izstādes, kurās suminām mūsu novadnieku jubilejas un
atceres dienas. Šogad esam suminājuši: kordiriģenti, mūzikas pedagoģi Anitu Zarāni (dz. Vaivode), priesteri
Antonu Blazeviču, priesteri Aloizu Dunski, aktieri Romualdu Ancānu, ķeramiķi Anitu Bernāni, tekstilmākslinieci Inesi Mailīti (dz. Bernāne). Jūlijā sirsnīgā gaisotnē Vanagu Sv. Annas Romas katoļu baznīcā tika celebrēta
Sv. Mise novadnieka, priestera Pētera Onckuļa piemiņas 95. jubilejas gadadienai. Svēto misi celebrēja priesteri
Juris Zarāns un Vilhelms Bēķis. Pateicamies par šo skaisto atceras brīdi Onckuļu dzimtai.
Patīkamus brīţus bibliotēkas lasītāji ir guvuši aktīvi apmeklējot tematiskās pēcpusdienas: „Sēnītes ziemo burciņā!”, „Tēja pie apaļā galda”, „Apaļā ābola dzīve ziemā!”, „Aitiņa palīdz sasildīt rokas un kājas” u.c.
Kopumā varu vērtēt aizvadīto gadu bibliotēkai kā izdevušos, ir izdarīts viss, kas pēc plāna bija paredzēts, gaidīsim 2015. gadu, kas bibliotēkai būs nozīmīgs - akreditācija, kā arī 2015. gads būs bibliotēkas jubilejas gads,
svinēsim kopā bibliotēkas 60. dzimšanas dienu!
Gribas teikt vislielākos pateicības vārdus bibliotēkas lasītājiem, atbalstītājiem un preses izdevumu ziedotājiem
par sniegto atbalstu bibliotēkas darbībā!

Apstāsimies un pārdomāsim... paņemsim baltu dziju un uzadīsim eņģeli no labo domu
dzīpariem... savai dvēselei! Ietērpsim savu sirdsapziņu mīkstā, pūkainā šallē, lai nenosalst ziemā, lai varētu sagaidīt Svētvakaru ar mīļām, siltām un laimīgām domām... Būsim baltie dzīparu eņģeļi viens otram!
Lai Ziemassvētku brīnums atnāk visiem lasītājiem un viņu ģimenēm, ticot, mīlot un cerot! Lai
Jaunajā gadā saņemam Dieva dāvāto iespēju atkal no jauna saņemt mieru, prieku un mīlestību,
lai ar viņa mīlošo klātbūtni mēs visi kopā varētu piepildīt visdziļākās ilgas!
Vārkavas novada Vanagu bibliotēkas vadītāja Anastasija Vaivode
2014. gada 18. decembrī
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SAŅEMTA VĒSTULE
Par ,,Ozolupi”, par pogostu nūsaukumim
Sajiemu 2014. goda Vuorkovys nūvoda novembra gazetu ,,Ozolupe” un roduos vīla puordūmom. Pyrmajā loppusī apsveikums vaļsts svētkūs. Natycu sovom ocom. Treis roksti i vysi gotu burtim. Radzu
asom puorguojuši iz rokstim, kuri ar lykuma spāku tyka aizlīgti 1936.godā. Tagad par gazetys ,,Ozolupe,, nūsaukumu. Randaukys pusis dzeivuotuoju sapulcī nūvoda dūmis vadeibai tyka uzdūts jautuojums, par kū taids jūceigs nūsaukums dūts gazetai. Pi myusim ir Dubna, Feimanka un Šustjanka. Atbilde beja, ka tys beja sen. Tod vīna randaucīte pascēja, ka tys ir nu dzymtuos volūdys
nazynuošonys. Vuords Dubna cielīs nu krīvu volūdys ,,dub”, tuopiec latviskuots par ,,Ozolupi”. Laikam pogostā nav zynuojuši, kū nūzeimej latgaļu vuordi ,,dūbns” un ,,dubaks”. Leidzeigi kuo Sīnupe
pataiseita par Zylupi un Ūdroja par Reitupi. Taidu puorprotumu ar nūsaukumim myusu nūvodā papylnam. Rūţkolnu un Upmolys pogosti, taidu skaistu pogostu nav vysā Latvejā, bet Latgolā ir. Vysim
skaidrs, vīnā kolny apstuodeiti ar rūzem, ūtŗs atsarūn pi upis. Līkās atrast pavysam vīgli. Braucom nu
Leivuonim, ībraucom Rūţupī, ceļuotuojam prīks, nav vairs Rozanovys. Braucom iz prīšku vasalus
42.kilometrus pa granteita ceļa puteklim, ir Rimicāni, Vacvuorkova, Arendole, bet nivīna skaistuo pogosta centra nav. Isaruoda, ka Rūţkolnu pogosta centrs ir Rimicānūs, nūvoda centrs ir Vacvuorkovā,
bet nu Upmolys centra palykuse tikai autobusu pītura pi muiţys. Pabraucom iz Vonogu pusi, tovu breinumu: veikals ,,Runkuļs” - sprīţut pec nūvoda ,,latviskuma”, vādzātu byut ,,Bietei”. Te volūdys kuļtura leidz golam nav daguojuse.... Braucom tuoluok iz Vuorkovys pusi. Vepri stuov kai stuovejuši,
par ,,Kuiļim” nav puorsaukti. Vuorkova ir sovā vītā. Varbyut car tū, ka te dybynuota pyrmuo
pamatškola 150 godus atpakaļ. Te ļauds pi vysom varom turiejušīs pi sova, nav bejs laika kautīs
ar ,,Kolupa čortim”. Kas bejs, tys bejs, varbyut sakuortuosim sova nūvoda pogostu nūsaukumus un
cytus vītvuordus atbylstūši eisteneibai. Pyrms izdūmojūt kū jaunu, apsasprīsimēs ar dzeivuotuojim,
nataisēsim sešpatsmytū pec kuortys Latvejā ,,Pilskalna” un ,,Rozeskalna” īlys, kai tys radzams nu tuos
pošys gazetys fotografejis. Sakuortuosim vītvuordu nūsaukumus, tys ir myusu kulturys montojums,
taipat kai dzymtuo volūda. Lai turists ībraucūt Vuorkovys nūvodā radzātu, ka jis ir Latgolā.
2014. goda 12. decembrī. Arvīds Turlajs.

J. Pūgas foto.
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JAUNIEŠI VAR BEZ MAKSAS IEGŪT PROFESIJU
Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
Prasības jaunietim:
 vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
 pabeigta 9. vai 12. klase;
 ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
 gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1. decembra. 1,5
gada programmās mācības sākas jau 2015. gada 12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
- Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
- Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības
programma un tas nepieciešams darba tirgū, piemēram, autovadītāja apliecību.
- Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi
par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes
izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka,
vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv. Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”.
Profesionālā izglītība ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).
Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

J. Pūgas foto.
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TUVĀKIE PASĀKUMI
Filmas “Segvārds Vientulis” seansi Vārkavas novadā
Filma “Segvārds Vientulis” Vārkavas novadā tiks demonstrēta 2015. gada 16. janvārī: IAC “Vanagi” telpās plkst.
16.00; Vārkavas tautas namā plkst. 18.00. (Pēc Vārkavas
seansa - pasākums. Vairāk informācijas afišās.) Ieeja brīva.
Būsiet mīļi gaidīti!
Ziemassvētku balle Roţkalnu KN 25. decembrī plkst. 22.00
kopā Ingu & Normundu. Ieeja brīva.
Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte
28.decembrī plkst.16.00 Roţkalnu kultūras namā.
Par Vecgada balli Vārkavas muiţas pilī un Jaungada karnevālu
Vanagos vairāk informācijas - afišās.
SENIORU DEJU KONCERTS RIMICĀNOS

Vārkavas novada senioru deju kopas „Odziņas” un „Dzīves virpulī” ielūdz
uz pasākumu „Sanāksim kopā un iedegsim prieku…”, kas notiks 2015. gada
10. janvārī plkst.13.00 Rožkalnu kultūras namā.
Pasākumu kuplinās senioru deju kopas: „Meţrozītes” (Krāslava), „Rudzupuķes” (Bebrene),
„Saulespuķes” (Dviete), „Magones” (Višķi), „Rūžeņas” (Līvāni), „Veldzes” (Liepna), „Sidraba
pavediens” (Alūksne) un folkloras kopa „Dzeipurs” (Arendole). Un nevajag nemaz tik daudz –
pavisam nieku, lai mirdzošs mirklis nestu prieku!
Būsiet mīļi gaidīti!

No 10. novembra līdz 12. decembrim Vārkavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie: 5. novembrī pasaulē nāca Elīza Suveizda! Sirsnīgi
sveicam vecākus – Kristīni Seili un Arturu Suveizdu. 6. novembrī pasaulē nāca Laura Kudiņa! Sirsnīgi sveicam vecākus – Aiju un Kasparu Kudiņus. 22. novembrī pasaulē nāca Sofija Pākste! Sirsnīgi sveicam vecākus – Agnesi un
Gati Pākstes. 22. novembrī pasaulē nāca Ernests Gatiņš! Sirsnīgi sveicam vecākus – Lauru Terentjevu un Kristapu Gatiņu.

No 10. novembra līdz 12. decembrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 mūžībā aizgājušais: Anna Ivule (20.11.1924
– 04.12.2014). Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības
dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.
Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja
sabiedrisko attiecību speciāliste Maija
Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972;
e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai
maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums Maija Praņevska.
Tirāţa 740 eksemplāri. Iespiests SIA
“Latgales druka”. Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.

