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2016. gadā jūlija mēneša izskaņā Preiļos  notika 
pirmais Latgales stāstnieku festivāls „Omotu   
stuosti”, kurā no dažādiem Latvijas novadiem 
pulcējās stāstnieki, interesenti un stātniecības 
kustības atbalstītāji. Šajā festivālā piedalījās arī 
stāstnieki no Vārkavas novada un radās ideja 
stāstnieku festivālu šogad rīkot  Vecvārkavā.  
 

Apritot gandrīz gadam pēc pirmā Latgales stāst-
nieku festivāla notikumiem, 21. un 22. jūlijā   
Vārkavas novada Vecvārkavā un Vārkavā tika 
uzņemti stāstnieki no Jūrmalas pilsētas, Rundā-
les, Burtnieku, Rīgas, Rēzeknes, Madonas, 
 Preiļu un Ventspils novadiem, kā arī šī festivāla 
iniciatori – UNESCO Latvijas Nacionālās komisi-
jas stāstnieku projektu koordinatore un eksperti.  
 

Par II Latgales stāstnieku festivāla „Omotu stuo-
sti”  vadmotīvu tika izraudzīta viena no dzīvīgā-
kajām un pievilcīgākajām Latgales tradīcijām – 
kāzu saimnieču prasmes un viņu stāsti – neaiz-
mirstami, smieklīgi un visādi citādi uzrunājoši 
atgadījumi no kāzu saimnieču, vedēju, muzikan-
tu, kāzinieku un jaunā pāra dzīves. Divu dienu 
garumā Vārkavas vidusskolā, kur arī tika atklāts 
otrais Latgales stāstnieku festivāls, lai izjustu 
īpašo Latgales kāzu atmosfēru  un  kāzu saim-

nieču ikdienu, stāstniekiem  tika dota  iespēja  
piedalīties meistarklasēs, kurās  dalībnieki iepa-
zinās ar  vietējo saimnieču kulinārā  mantojuma  
 gatavošanas  
prasmēm.  
Ineses Plivdas  
un  
Broņislavas 
Gavares  
vadībā  
tika  
Gatavoti 
 cienasti  
 festivāla  
noslēgumā  
notiekošajam  
Latgales kāzu 
 galdam. Festivāla  
dalībnieki ne tikai  
apguva   gaļas ēdienu, cepumu un īpašās kāzu 
tortes   gatavošanas prasmes, bet arī kopā ar 
radošajām vārkavietēm 
Astrīdu Spūli un  Diānu Stuburi  mācījās aust  
celu jostas  un izgatavot dekorācijas  kāzu  
mielasta  galdam.  

Turpinājums  9. lpp. 

Vārkavas novadā notika otrais Latgales stāstnieku  
festivāls „Omotu stuosti” 

Iegūstot godalgotas vietas un pār-
spējot savus personīgos rekordus, 
Vārkavas novada  sportisti Māris 
Ceplis, Edgars Nikiforovs, Sandis 
Rudzāts, Valija Vanaga, Liāna Čan-
gule-Čivkule Latvijas Jaunatnes 
7. Olimpiādē  Cēsīs parādījuši labu 
sniegumu.  

Skat. 6. lpp. 



 

 
AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM,  LĒMUMIEM,  PIELIKUMIEM UN  AUDIOIERAKSTIEM  

VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)  

OZOLUPE  

www.varkava.lv 

DOMES LĒMUMI  

2 

Jūnijs/jūlijs 2017  Nr. 6 (115) 

 20. jūnijā notika Vārkavas novada domes  
ārkārtas sēde, 27. jūnijā notika Vārkavas  
novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas, 
Attīstības un infrastruktūras komitejas ap-
vienotā sēde, 28. jūnijā notika Vārkavas    
novada domes ārkārtas sēde, 11. jūlijā noti-
ka Vārkavas novada domes ārkārtas sēde, 
18. jūlijā Vārkavas novada domes Finanšu 
komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas, Attīstības un infra-
struktūras komitejas apvienotā sēde, 25. jū-
lijā notika Vārkavas novada pašvaldības   
domes kārtējā sēde.  
 

Ārkārtas sēdē 20.06.2017. tika izskatīts viens 
darba kārtības jautājums par Vārkavas novada 
domes pastāvīgo komiteju izveidošana un     
deputātu ievēlēšana pastāvīgo komiteju sastā-
vā.  
 
 Sēdes laikā dome nolēma izveidot Finanšu 

pastāvīgo komiteju piecu cilvēku sastāvā un 
ievēlēja tajā deputātus: Anitu Brakovsku, 
Pēteri Šņepstu, Artūru Štagaru, Intu Kivle-
nieci, Mindaugu Bitinas; izveidot sociālo,  
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo 
komiteju triju cilvēku sastāvā un ievēlēja tajā 
deputātus: Antru Vilcāni, Helēnu Ērgli, Intu 
Kivlenieci; izveidot attīstības un infrastruktū-
ras jautājumu pastāvīgo komiteju triju cilvē-
ku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:      
Mindaugu Bitinas, Aināru Želvi, Skaidrīti 
Medni.  

 
 
Ārkārtas sēdē 28.06.2017. tika izskatīti trīs dar-
ba kārtības jautājumi: par Vārkavas novada 
pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata ap-
stiprināšanu; par aizņēmumu ņemšanu; par 
pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstī-
bas padomē.  
 
 Sēdes laikā Vārkavas novada dome atklāti 

balsojot nolēma apstiprināt Vārkavas nova-
da pašvaldības 2016. gada publisko pārska-
tu. Ar publisko pārskatu var iepazīties nova-
da mājaslapā sadaļā “Pašvaldība” (Publiskie 
gada pārskati).   

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo 
daļu, ņemot vērā iepirkuma „Vārkavas nova-

da Rožkalnu pagasta ceļa Kvedervecumi – 
Krievu purvs 0,00-1,00 km pārbūve” iepirku-
mu komisijas lēmumu, apstiprinot projekta 
līguma tiesību piešķiršanu ceļa pārbūvei uz 
kopējo summu 126 792 EUR, kuru 25% ap-
mērā t.i. 31 698 EUR finansē no domes bu-
džeta, bet 95 094 EUR ņemot aizņēmumu 
Valsts Kasē, Vārkavas novada dome nolē-
ma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomē at-
ļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 95 
094 apmērā uz 10 gadiem Valsts kasē ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi, ceļu 
pārbūves investīciju projektiem. 

 

 

25.07.2017. sēdē Vārkavas novada dome     
izskatīja 15 jautājumus: Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kār-
tībā; Par pamatlīdzekļu norakstīšanu; Par      
zemes  gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai; 
Par zemes iznomāšanu; Par nosaukuma      
piešķiršanu; Par zemes gabala sadalīšanu, no-
saukuma piešķiršanu un zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi; Par zemes ierīcības projekta 
„Dzērvītes” apstiprināšanu; Par finansējuma 
piešķiršanu; Par nekustamā īpašuma iegādi; 
Par Vārkavas novada sportistu un trenera     
apbalvošanu ar naudas balvu par sasniegu-
miem Latvijas Jaunatnes VII Olimpiādē 2017;  
Par iesniegumu izskatīšanu; Par grozījumiem 
Vārkavas novada pašvaldības 2017.gada      
budžetā; Par aizņēmuma ņemšanu; Par domes 
priekšsēdētājas atvaļinājumu; Par Vārkavas   
novada domes deputāta pilnvaru nolikšanu 
pirms termiņa. 
 

 Izskatot Vārkavas sporta skolas direktora  
pienākumu izpildītāja Staņislava Stankeviča 
ierosinājumu piešķirt naudas balvas par   
iesniegumiem Latvija Jaunatnes VII Olimpiā-
dē 2017, kas notika Cēsīs no 2017.gada 7. 
jūlija līdz 9. jūlijam, Vārkavas novada labā-
kajiem sportistiem un trenerim. Vārkavas 
novada dome nolēma atbalstīt ierosinājumu 
un apbalvot labākos sportistus: Edgaru 
Ņikiforovu par 3. vietu 2000 m kavēkļu 
skrējienā (ar rezultātu 7:09:08) ar 200 EUR 
naudas balvu, Māri Cepli par 5. vietu tāllēk-
šanā (rezultāts 6,10 m) ar summu 200 EUR, 
Valiju Vanagu  par personīgā rekorda uz-
stādīšanu  augstlēkšanā ar 100 EUR, Sandi 
Rudzātu par personīgā rekorda uzstādīšanu 
400 m un 800 m skrējienā ar 100 EUR,    
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Liānu Čanguli-Čivkuli  par personīgā rekor-
da uzstādīšanu 3000 m soļošanā 100 EUR, 
apbalvot  treneri Edgaru Vaivodu ar 150 
EUR apmērā. Kopējo balvu finansējumu 886 
EUR segt no  Vārkavas novada domes 2017. 
gada budžeta sadaļas neparedzētiem gadīju-
miem.  

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo 
daļu, ņemot vērā iepirkuma „Ēkas pārbūve 
par sociālās aprūpes centru Vārkavā” iepirku-
mu komisijas 01.06.2017. sēdes lēmumu, ap-
stiprinot projekta līguma tiesību piešķiršanu 
ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes centru 
Vārkavā  uz kopējo summu 614 679,00 EUR,  
no tiem 40 000 EUR piešķirta Valsts mērķdo-
tācija, bet 574 679,00 EUR ņemot aizņēmu-
mu Valsts Kasē, Vārkavas novada dome no-
lēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomē atļau-
ju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu „Ēkas pārbūve 
par sociālās aprūpes centru Vārkavā” EUR 
574 679,00 apmērā ar sadalījumu pa gadiem  

- 2017.gadā EUR 79 808, 2018.gadā EUR 
494871, 00 uz 20 gadiem Valsts kasē  un 
Valsts kases noteikto procentu likmi, investī-
ciju projektiem. Aizņēmumu izņemt uz 20 ga-
diem Valsts kasē ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi, sociālo programmu investīciju 
projektiem. 

 
 Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 

priekšsēdētājas personīgo iesniegumu un 
likumu “Par pašvaldībām”, dome nolemj pie-
šķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai 
Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā atvaļi-
nājuma daļu divas kalendārās nedēļas no 
28.08.2017 līdz 10.09.2017 (ieskaitot). Atvaļi-
nājuma laikā domes priekšsēdētāju aizvietos 
domes priekšsēdētāja vietniece Antra Vilcā-
ne.  

 
 Vārkavas novada dome saņēmusi deputātes 

Skaidrītes Mednes 2017. gada 16.jūnija ie-
sniegumu par savu deputāta pilnvaru nolikša-
nu pirms termiņa. Dome nolemj izbeigt Skaid-
rītes Mednes deputātes pilnvaras pirms laika.  

Projekts „Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi 
vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā”  

2017. gada jūnijā tika apstiprināts Vārkavas nova-
da pašvaldības projekts “Veselības veicināšanas 
un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārka-
vas novadā”. 
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpoju-
miem Vārkavas novada sabiedrībai. Projekta        
1. posmam mērķis laikā no 2017. gada augusta 
līdz 2019. gada decembrim projekta aktivitātēs   
iesaistīt vismaz 425 cilvēkus. Visi Vārkavas nova-
dā deklarētie iedzīvotāji 100% atbilst specifiskajai 
mērķa grupai - iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus pilsē-
tām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem 
uz kvadrātkilometru. 
Lai risinātu aktuālās problēmas prioritārajās jomās 
- sirds un asinsvadu slimības, onkoloģijas profi-
lakse, perinatālā un neontālā veselība, garīgā    
veselība  projekta ietvaros plānotas dažādas aktivi-
tātes. Sirds un asinsvadu slimību profilaksei plānoti 
pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā - 
ārstnieciskā vingrošana, fiziski aktīva dzīvesveida 
popularizēšana un pasākumi ēšanas paradumu 
maiņai, atkarību profilakses pasākumi. Arī veselību 

veicinošie pasākumi Veselību dienu ietvaros Piliš-
kos un Vanagos.  
Onkoloģijas profilakses veicināšanai plānoti pasā-
kumi ģimenes veselības jomā, atkarību profilakses 
pasākumi, fizisko aktivitāšu veicināšana un ēšanas 
paradumu maiņas pasākumi, kā arī lekcijas Veselī-
bas dienās. 
Perinatālās un neontālās veselības veicināšanas 
jomā paredzēti pasākumi no pasākumu cikla jau-
najām māmiņām un mazuļiem, atkarību profilakses 
pasākumi, ģimenes veselības pasākumi. 
Garīgās veselības veicināšanai paredzēti pasāku-
mi garīgās veselības jomā, fizisko aktivitāšu jomā, 
atkarības profilakses jomā, kā arī pasākumi Veselī-
bas dienu Piliškos un Vanagos ietvaros. 
Informācija par projekta aktualitātēm tiks nodroši-
nāta  Vārkavas novada mājaslapā www.varkava.lv. 
Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā at-
balsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei” ietvaros. 

 
Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat 

iegūt http://www.esfondi.lv. 
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Vārkavas novada dome no pamatbudžeta lī-
dzekļiem veic vietējās nozīmes kultūras piemi-
nekļa Vārkavas muižas pils  ēkas vienkāršotas 

fasāžu atjaunošanas darbus.   
Kopējās darbu izmaksas ir plānotas 156163,55 
EUR apmērā. Darbi, kurus ir ieplānots paveikt 
šī projekta ietvaros ir: fasādes atjaunošana,  

logu un durvju nomaiņa un restaurācija, ēkas 

kolonnu stiprināšanas darbi, galvenās ieejas 
lieveņa stiprināšana, dienvidu lieveņa atjauno-
šana, ēkas pamatu stiprināšana.  

Būvdarbus iepirkuma rezultātā veic SIA 
"Warss+".  
Pils fasāžu atjaunošanas darbus ir plānots pa-
beigt līdz oktobra beigām.  

Sākusies Vārkavas muižas pils fasādes  
atjaunošana 

Aizvadīti Vārkavas novada  jauniešu Jaunības svētki  

8. jūlijā Vecvārkavas estrādē notika skaists un jautrs pasākums —Jaunības svētki. Pasākuma laikā 
jau tradicionāli jaunieši, kuri šogad ir nosvinējuši vai svinēs 18 gadus,  ne tikai saņēma apsveikumus 
un laba vēlējumus, bet arī deva Jaunības zvērestu. Tika arī izveidota laika kapsula, kur gaviļnieki 
pierakstīja  savas  svarīgākās atziņas par bērnības laiku. Šie svarīgie dokumenti  kapsulā tika pa-

sniegti glabāšanai uz 12 
gadiem Vārkavas novada 
domes priekšsēdētaja  viet-
niecei Antrai Vilcānei. Laika 
kapsula tiks atvērta, kad 
jauniešiem būs 30 gadi. 
Jauniešus apsveikt ar rokas 
spiedienu bija ieradies pats 
Donalds Tramps. Pēc svinī-
gā pasākuma, gaviļnieku 
sumināšanas kā īpašie mu-
zikālie viesi     uzstājās po-
pulārā jauniešu grupa 
„Sudden Light”  un pēcāk 
notika ballīte kopā ar grupu 
„Miggla”.  
 

No visas sirds  sveicam no-
vada Jaunības svētku gaviļ-

niekus: Anastasiju Amosovu,  Jevģeniju Beinaroviču, Maiju Brūveri, Ievu Butleri, Sanitu Cepli, Irinu 
Danilovu, Kristīni Domuļevu, Loretu Kivleniece, Žaklīnu Kivlenieci, Agniju Kuzņecovu, Kristapu Kū-
kusiliņu, Jāni Lauski, Zigmāru Lozdu, Agnesi Ploni, Normundu Ušacki, Eviju Vaivodi, Lauru Vaivodi 
– Šulti, Daini Vanagu, Intaru Vilcānu, Tomu Vilcānu, Arni Zagorski un Egonu Zalānu! 
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Vārkavas novada dome piedāvā vasaras  
darbu jauniešiem 

Jau otro gadu Vārkavas novada dome piedāvā 
jauniešiem vecumā no piecpadsmit gadiem    
piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras   
organizētajā pasākumā “Nodarbinātības pasā-
kumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”.  Šī pasākuma ietvaros     
novada jauniešiem tiek piedāvāta iespēja gūt 

pirmo darba pieredzi, par to saņemot algu.  
Pērnajā gadā šai programmā Kultūras centrs 
nodarbināja sešus jauniešus, šajā gadā plānots  
iesaistīt vēl sešus skolēnus. Jūnijā Kultūras cen-
trā vasaras darbu veica Rita Plone un Deniss 
Kirilovs, jūlijā – Asnāte Pujiņa un Daniela 
Smolenska, augustā kultūras centrā strādās 
Amanda Spūle un Jānis Lauskis. Jauniešu 
galvenie darba pienākumi ir palīdzēt sagatavo-
ties Kultūras centra pasākumiem, veidot dažā-
das dekorācijas un svētku vietu noformēšanu.  
 

“Es ceru, ka šīs prasmes, ko jaunieši apgūst 
strādājot, noderēs viņiem arī  turpmāk. Viņu 
darbs ir gan labs atbalsts, gan arī izaicinājums 
man kā darba organizētājam, jo daudzas jaunie-
šiem darāmās lietas ir jāstāsta un jāmāca. Ir  
labi, ka jaunieši redz un saprot, ka pasākuma 
organizēšana ir liels un atbildīgs darbs, kurš 
prasa labu sagatavošanos un  arī pēc pasāku-
ma, viss ir jānovāc un jāsakārto… Patīkami, ka 

ir jaunieši, kuri jau pēc darba beigšanas regulāri 
uzraksta ziņu, vai vajag kaut ko palīdzēt…“ sa-
vās pārdomās dalās Kultūras centra vadītāja 
Jolanta Smilga.  
 
Savos iespaidos par to, kā ir veicies ar darbu 
Kultūras centrā aicinājām dalīties pašiem jaun-
iešiem. Asnāte Pujiņa:  “Man bija tāda iespēja 
strādāt Vārkavas novada domē jūlijā. Šeit mani 
sagaidīja dažādi darbiņi — citi vieglāki, citi    
grūtāki.  Veidot dekorācijas pasākumiem— tas ir 
ļoti atbildīgs darbs. To es nospriedu, kad mums 
ar Danielu (meiteni, kura arī strādāja Vārkavas 
novadā), vajadzēja izveidot 50 papīra lotosus 
Jaunības svētkiem estrādes dekorēšanai. Mums 
bija jālīmē ziedlapiņas vienu pie otras līdz iznāk 
puķes.  Mēs tik ļoti aizrāvāmies, ka uztaisījām 
vairāk ziedu  nekā vajadzēja. Vairākas reizes 
esam kārtojušas estrādi, jo pēc pasākumiem 
veidojas nekārtība. Iemācījos  veidot ziedu kom-
pozīcijas Astrīdas Spūles vadībā, kas man ari 
noderēs turpmākajā dzīves ceļā. Sapratu, ka 
viss  ir realizējams - pat pašas trakākās idejas, 
ja vien pats gribi darīt!”. 
 

Savās pārdomās par vasaras darbu dalījās arī 
Rita Plone: „Sākumā pat nedomāju, ka domē 
būs tik omulīgi un jauki. Neskatoties uz darbu, 
kultūras centra darbinieki rūpējās par mums, 
cienāja ar siltu tēju un piedāvāja jautras aktivitā-
tes. Pavadītais laiks domē bija daudz labāks un 
interesantāks, nekā sēžot  mājās. Iegūtās pras-
mes man noteikti noderēs dzīvē.  Šajā laikā 
esmu daudz ko iemācījusies, piemēram, tagad 
zinu vairākas tehnikas kā veidot dažādus rotāju-
mu, kā vislabāk dekorēt telpas un pareizāk  
strādāt ar dažādiem instrumentiem. No šī darba 
man ir daudz jauku un interesantu atmiņu, kuras 
varētu papildināt!”.  
 

“Mana viena no galvenajām atziņām ir tā, ka, lai 
nopelnītu ir jāstrādā. Ja nākamajā gadā arī būs 
šāda iespēja – labprāt piedalīšos!”  stāsta 
jauniete Daniela Smolenska.  
 
Vārkavas novada Kultūras centrs ir pateicīgs 
par jauniešu sniegto palīdzību un ieguldīto dar-
bu!  
Visiem jauniešiem, kuri strādā vasaras darbā, 
tiek piedāvātas brīvbiļetes uz Kultūras centra 
rīkotajiem pasākumiem vasarā. 
 

Sagatavoja:   
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 

speciāliste  Dagnija Dudarjonoka  
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9. jūlijā Cēsīs noslēdzās Latvijas Jaunatnes Olimpiā-
de 2017, kurā piedalījās 2803 sportisti no 82 pašval-
dībām.  
Trīs dienas, no 7. līdz 9. jūlijam, Latvijas labākie 
jaunie sportisti Latvijas Jaunatnes Olimpiādē cīnījās 
par 239 medaļu komplektiem 27 Olimpiskajos sporta 
veidos. 
Vārkavas novadu Olimpiādē pārstāvēja 5 vieglatlēti: 
Māris Ceplis, Edgars Nikiforovs, Sandis Rudzāts, 
Valija Vanaga, Liāna Čangule-Čivkule. Sacensību 
atklāšana notika 7. jūlijā Cēsīs, bet vieglatlētu starti 
risinājās 8. un 9. jūlijā Ogres stadionā. Vārkavas no-
vada sportistu devīze Olimpiādē bija: „Esam šeit, lai 
pārspētu sevi”. Spītējot lielajai konkurencei, šī devīze 
pilnībā   apstiprinājās ar pašaizliedzīgu jauniešu cīņu 
skrejceļā un sektoros.  

Bronzas medaļu 2000 m kavēkļu skrējienā izcīnīja 
Edgars Nikiforovs  (ar rezultātu: 7:09.08). Edgars 
startēja arī 800 m skrējienā  (rezultāts - 2:17.78).  
5. vietu tāllēkšanā izcīnīja Māris Ceplis ar rezultātu 
6 m 10 cm. Māris startēja arī augstlēkšanā  ar rezul-
tātu 173 cm. 
7. vietu augstlēkšanā izcīnīja Valija Vanaga, pārva-
rot latiņu personīgā rekorda līmenī – 156 cm. 
Personīgo rekordu 400 m distancē uzrādīja arī San-
dis Rudzāts – 59.70 . Viņš startēja arī 800 m distan-
cē – 2:19.78 . Par 53  sekundēm savu personīgo 
rekordu 3000 m soļošanā laboja Liāna Čangule-
Čivkule – 20:05.40, tas ļāva viņai izcīnīt 12. vietu. 
Sportistus startam sagatavoja treneris Edgars Vai-
vods. Atklāšanas parādē novadu pārstāvēja arī     

novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska.   
 

 Olimpiādes delegācijas vadītājs  
Staņislavs Stankevičs  

Vārkavieši Latvijas Jaunatnes 7. Olimpiādē 
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 6. un 7.jūlijā 28 vietējiem Vārkavas novada    
iedzīvotājiem biedrības „Dzintars 2007” organi-
zētajā ekskursijā bija iespēja apmeklēt Liepāju – 
„Pilsētu, kur piedzimst vējš.” Pa ceļam uz Liepā-
ju stundu garās ekskursijās gida pavadībā     ap-
skatījām Aizputi un Grobiņu, iepazīstoties ar šo 
pilsētu vēsturiskajām vietām, kā arī Aizputes 
kapos apmeklējot Mārtiņa Freimaņa atdusas vie-
tu, noliekot ziedus un iededzot svecīti.   

Pēcpusdienā bijām Liepājā. Pie Liepājas univer-
sitātes mūs sagaidīja gide un  viņas pavadībā 
sākās ekskursija pa pilsētu. Mēs apmeklējām 
Svētās Trīsvienības katedrāli un uzkāpām tornī, 
lai redzētu pilsētas panorāmu. Tas bija tik 
brīnišķīgi! Pastaigājām pa Liepājas pro-
menādi, kas atrodas tagadējā ostā.    Tā-
pat šeit varējām apskatīt Dzintara pulkste-
ni, kas veidots no liepājnieku ziedotajiem 
dzintariņiem. Bijām arī Rožu laukumā, kas 
ir pilsētas sirds. Te kopš 18.gs. atradās 
Jaunais tirgus.  Apskatījām arī Spoku 
koku. 6 m augstais koks tiek izgaismots, 
tam simbolizējot līvu tautu un godinot arī 
grupu „Līvi”. Neizpalika arī Latvijas mūziķu 
slavas alejas apskate – te izvietoti desmi-
tiem plākšņu ar pašmāju populāro mūziķu 
plaukstu nospiedumiem bronzā. 
 
Atpūtāmies un nakšņojām viesnīcā 
„Brīze”. Otrajā rītā pēc brokastīm mūs pie 
viesnīcas sagaidīja gide un devāmies ek-
skursijā pa Karostu – iespaidīgu cariskās 
Krievijas       militāro nocietinājumu būvi, kas pa-
domju gados bija slēgta teritorija, bet nu ir atvēr-
ta ikvienam. Karostas cietumā, kas līdz pat 
1997.gadam tika izmantota kā padomju militār-
personu disciplinārsodu izciešanas vieta,  ap-
skatījām muzeju,    kameras un koridorus. Pēc 

šīs ekskursijas     aizbraucām pastaigāt pa 1800 
m garo Ziemeļu molu. Pabijām arī Svētā Nikola-
ja pareizticīgo katedrālē. 
Koncertzālē „Lielais Dzintars” stundas garā tūrē 
gida pavadībā mēs uzzinājām aizraujošus faktus 
par koncertzāles tapšanu, apskatījām zāles. Lie-
lajā zālē ir ap 1010 vietu,   kamerzālē – ap 200, 
bet 150 cilvēku var vērot notiekošo uz Eksperi-
mentālās skatuves. Uzzinām, ka te mājo arī Lie-

pājas   simfoniskais orķestris, Emīla Meln-
gaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, tiek rī-
koti dažādi pasākumi. 
10.jūlijā Vārkavas novada domes un nodi-
binājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” 
organizētā projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” projekta „Būsim kustīgi un 
radoši Rimicānos” ietvaros kokapstrādes 
pulciņa dalībnieki un biedrības biedri      
devās ekskursijā uz Līgatnes upes krastā 
ar uzņēmīgu cilvēku iniciatīvu izveidoto 
Vienkoču parku, kas popularizē zaļo      
dzīvesveidu. Parkā gida pavadībā aplūko-
jām vienkoču laivas un dažādus citus no 
koka izgatavotus priekšmetus, tostarp – 
kokā cirstus pasaku tēlus un vēsturisku 
personību figūras, kā arī apskatījām kokap-
strādes muzeju darbnīcu. Ar lielu interesi 

gan pieaugušie, gan kokapstrādes pulciņa dalīb-
nieki sekoja līdzi ekskursijai pa padomju slepeno 
bunkuru, kas atrodas rehabilitācijas centra 
„Līgatne” teritorijā. No ekskursijām atgriezāmies 

ar pozitīvām emocijām! (ekskursiju foto var ap-
skatīt : www.varkava.lv/ fotogalerija).  
 
Biedrības „Dzintars 2007” valdes priekšsēdētāja 

 

Velta Ziemele                                                                                                                

Biedrības „Dzinatrs 2007”’ rīkotā ekskursija uz Liepāju 

http://www.varkava.lv/
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„Jauka, simpātiska, sirsnīga ģimene – tā par 
Gavariem saka tie, kuri Džeinu un Juri pazīst un 
nu kļuvuši par viņu mērķtiecības un radošuma 
lieciniekiem. Kopīgas vērtības, kopīgs skatījums 
uz dzīvi, otra atbalstīšana, bērni un mīlestība - 
tas viņus vieno, veido viņu tagadni un nākotni.  
 

Džeina ar Juri iepazinās Atvērto durvju dienā 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Tā 
bija mīlestība no pirmā acu skatiena, gluži 
kā  pasakā. Jura un Džeinas dzīvē pasa-
kām  patiesi  ir būtiska loma. Viņi tās sacer, 
stāsta  saviem bērniem, gatavo dekorācijas un 
lelles, izrāda arī plašākai publikai. 
Džeina un Juris  ir dzīvojuši un strādājuši Rīgā, 
baudījuši viesstrādnieku dzīves plusus un mīnu-
sus Lielbritānijā, bet nu jau piecus gadus saim-
nieko Jura vectēva sētā Upmalas pagastā, ko ir 
veidojuši no jauna. Dzīve saskaņā ar dabu ir 
viens no Gavaru ģimenes pamatprincipiem. 
Džeina ir multimāksliniece – raksta dze-
ju,  dzied, glezno un nākotnē plāno nodarboties 
ar tēlniecību. 
Juris ļauj Džeinai „lidot”, bet pats uzņēmies 
saimnieciskās rūpes, darina skaistus kārklu klū-
gu grozus, vēlas iemācīties mūrēt krāsnis. Abi ir 
Preiļu Brīvās skolas pedagogi.” - tā par Džeinu 
un Juri Gavariem raidījuma anotācijā  raksta  
„Cytaidi latviskais” radošā komanda. Patiešām – 

Džeina un Juris ir talantīgi, saticīgi un radoši!  
Maija beigās uzņemto raidījumu var noskatīties  
Latvijas Televīzijas mājaslapā, sadaļā 
„Dokumentālie” vai atverot saiti  http://ej.uz/
JurisUnDzeina . 

Sagatavoja:  
Dagnija Dudarjonoka 

 

LTV raidījumā „Citaidi latvyskais” izveidots 
sižets par Džeinu un Juri Gavariem  

Vārkavas novada jaunieši piedalījās jauniešu 
pasākumā Kalupē „Sporto asprātīgi”  

30. jūnijā Kalupes sporta laukumā norisinājās 
pasākums jauniešiem “Sporto asprātīgi”. Uz pa-
sākumu bija pieteikušās un ieradušās komandas 
no Skrudalienas, Biķernieku, Maļinovas, Līk-
snas, Kalkūnu un Kalupes pagastiem un koman-
da no Vārkavas novada. Komandām bija jāpie-
dalās dažādās jautrajās stafetēs. Katra stafete 
tika vērtēta ar punktiem, jo vairāk punktu, jo lie-
lāka iespēja uzvarēt. Šajā pasākumā par uzvarē-
tājiem kļuva jauniešu komanda no Skrudalienas, 
otro vietu ieguva komanda no Biķernieku pa-
gasta un trešās vietas ieguvēji bija Līksnas pa-

gasta jaunieši.  
Vārkavas komanda  - Sanita Lauska, Rita Plone, Amanda Spūle, Jā-

nis Lauskis, Deniss Kirilovs, pasākuma nopelnīja šautriņu komplektu. 
Kā atzina Vārkavas komandas dalībniece Rita Plone, pasākums bija 
interesants un ļoti aktīvs. Novadam bija ļoti laba, jautra komanda ar 
kuru pasākums pārskrēja nemanāmi.  

Pēc jauniešu pasākuma, turpinājumā, visu komandu jaunieši, varēja 
izdejoties “Putu ballītē” bez ieejas maksas. 

 

Vārkavas novada domes jaunatnes lietu speciālists  
Andris Lazdāns  

Raidījuma filmēšanas process „Mežlokos” 
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Turpinājums no 1.lpp. Pirmā festivāla diena stāst-
niekiem noslēdzās ar ekskursiju Vārkavas no-
vadpētniecības muzejā, kurā tā vadītāja Elvīra 
Āboliņa, īpaši stāstniekiem  muzeja klētī bija sa-

gatavojusi festivāla tematikai – kāzām – atbilsto-
šu izstādi, kurā bija apskatāmas gan mūsu no-
vadnieču kāzu kleitas, gan citi  Vārkavas nova-
dā notikušo kāzu priekšmeti. Pēc muzeja ekspo-
nātu apskates, stāstnieki un interesenti tikai aici-
nāti uz Vārkavas Tautas namu, kurā norisinājās 
Anekdošu un jautro stāstu vakars “Pasasmēju 
smīkleņam”. Pasākuma apmeklētāji tika priecēti 
ne tikai ar kolorītiem stāstiem no festivāla dalīb-
nieku puses, koncertā uzstājās arī Vārkavas no-
vada folkloras kopas “Vecvārkava” un 
“Dzeipurs”, savu dejotprasmi parādīja vidējas 
paaudzes deju kopas “Vanagi” dejotāji un par šī 
stāstu vakara īpašo dārgumu kļuva mūsu pašu 
Vecvārkavas brīnišķīgā stāstniece Broņislava 
Gavare, kura stāstus prot stāstīt tik ticami, ka 
klausītājiem grūti apjaust, kurš stāsts ir patiess, 
un kurš izdomāts, tāpēc atliek ticēt uz vārda. 
Festivāla otrā diena noslēdzās ar koncertu “Kas 
smieklam nesasmēja, tas pats lieti nederēja - 
latgaliešu un citu novadu kāzu stāsti” Vecvārka-
vas  brīvdabas estrādē uz kuru festivāla dalīb-
nieki ieradās svinīgā gājienā Vārkavas novada 
domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas un 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas stāst-
niecības ekspertes Māras Mellēnas  vadībā, vēl 
pirms koncerta piedaloties improvizētos “kāzu 
vārtos”, ko bija sagatavojušas Anna Vanaga un 
Jolanta Smilga, izspēlējot amizantu stāstu par 
nelaimes gadījumu ar zirgu un festivāla dalīb-
nieku laišanu uz koncerta norises vietu vien tad, 

ja tiks samaksāts – šajā gadījumā  - ar dziesmu. 
Koncertā festivāla dalībnieki dalījās ar saviem, 
jautrajiem, kolorītajiem un varbūt pat nereāla-
jiem kāzu stāstiem, vienojās kopīgās dziesmās 
ar koncerta viesiem – folkloras kopu 
“Naktineica” no Preiļu novada Saunas un mūsu 
pašu folkolras kopu “Vecvārkava” un pasākumu 
noslēdza ar kopīgu deju, pēc kuras sekoja gā-
jiens uz Vārkavas vidusskolu, kurā tika baudīts 
pašu sagatavotais kāzu mielasts. Un kā jau īste-
nās latgaliešu kāzās pienākas – šis mielasts ne-
izpalika nedz bez sautētiem kāpostiem, nedz 
bez apdziedāšanas “Vecvārkavas” dalībnieču 
izpildījumā. 
Otro Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuo-
sti” organizēja Vārkavas novada dome sadarbī-
bā ar tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”, 
UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kultūras 
un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS 
MUOKSLA”.  
Īpašu paldies Vārkavas novada dome un Kultū-
ras centrs šī festivāla tapšanā vēlas pateikt tiem 
labvēļiem, kas pasākumu norises vietās, bija 
parūpējušies par novada viesu un festivāla da-
lībnieku cienāšanu ar dažādiem kulināriem gar-
dumiem – mūsu novadā gatavotajiem garšīga-
jiem sieriem un plātsmaizēm. Īpaša pateicība 
Vijai Šmeikstei, Antoņinai Rusiņai, Antrai Vilcā-
nei, z/s “Alūksnes” un tās īpašniekam Arnim Vil-
cānam, Intai Kivleniecei, Aināram Želvim, Min-
daugam Bitinas, Skaidrītei Mednei, Jānim Bra-

kovskim, Annai Vanagai, Helēnai Ērglei un An-
nai Rusiņai. Vārkavas novada dome un Kultūras 
centrs saka paldies arī lieliskajām kāzu saimnie-
cēm Inesei Plivdai un Broņislavai Gavarei, kā 
arī Astrīdai Spūlei un Diānai Stuburei par darbu 
festivāla meistarklasēs, un Vārkavas vidussko-
las pavārēm Ivetai Kokorītei un Anitai Sparānei 
par festivāla dalībnieku ēdināšanu. 
 

 

Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja  
Jolanta Smilga  
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Gods nav ar zeltu pērkams. /Latviešu sakāmvārds/ 
 

 
Vārkavas novada lepnums un spēks ir cilvēki, tādēļ novada svētku   lai-
kā 5. augustā Vecvārkavas brīvdabas estrādē plkst. 19.30 notiks 
novada cilvēku sveikšanas un godināšanas pasākums.  

 

Svinīgi ar Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu par mūža  
ieguldījumu novadpētniecībā tiks sveikts Jānis Vaivods. 
 

Latgales plānošanas Pateicības raksti tiks pasniegti:  
 

Jāzepam Lazdānam z/s “Smilgas” īpašniekam par spēcīgas un modernas    
zemnieku saimniecības izveidošanu un attīstīšanu vairāku gadu garumā;  
Valentīnai Vaivodei (ārsta palīgs (feldšeris)) par nesavtīgu darbu un  
atbildīgi nostrādātiem 46 gadiem Vārkavas medpunktā.;  
Veltai Ziemelei  par izcilu darbu izglītības jomā, vadot Rimicānu pamatskolu, pēc 
tam Rimicānu pirmskolas izglītības iestādi, par aktīvu iesaistīšanos biedrības 
“Dzintars 2007” darbā;  
Onufrijam Pujatam par nesavtīgu prāvesta pienākumu veikšanu,  
atsaucību un kalpošanu Vārkavas draudzē jau 42 gadus.  
 

Pasākuma laikā  atceroties un godinot Černobiļas AES avārijas seku  likvidēša-
nas dalībniekus, tiks pasniegtas LR Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes:  
Antonijam Gadzānam, Jānim Kancānam un Vitolda Rubina radiniekiem.  
 

Būsim klāt, atbalstīsim un sveiksim savus līdzgaitniekus!  
Cieņā— 

Vārkavas novada dome 

Vārkavas amatierteātris „Kulda” izrādīja komēdiju  

29. jūlija vakarā Vecvārkavas estrādē valdīja smiekli un pozitīvas emocijas, jo uz skatuves kāpa lielis-
kais Vārkavas amatierteātris „Kulda” ar Vigitas Pumpures komēdiju „Tobiass ir miris. Lai dzīvo Tobi-
ass!”.  
Teātra izrādē tāpat kā dzīvē — kaimiņu būšanas un nebūšanas, baumas, joki, pārpratumi, salabšana un 
visam pāri cilvēcība un humors! Modra — Purviņu saimnieka lomā bija iejuties Ainārs Želvis, Marijas —   
Purviņu saimnieces, Modra sievas lomā — Skaidrīte Medne, Kārļa — Kalniņu saimnieka lomā — Staņis-
lavs Stankevičs,  apkopējas Ritas (Kārļa sievas)  lomā  — Silvija Stnakeviča, ziņkārīgās kaimiņienes  
Pīļu Mildas lomā — Inta Kivleniece, kaimiņienes Vandas lomā — Dagmāra Skutele, policista Mišas lomā 
— Oļegs Vaivods, pastnieces Valentīnas lomā — Aija Bitinas, meistara Jurčika lomā — Mindaugas Biti-
nas, PVD darbinieces Ždanovas lomā — Diāna Stubure, Ždanovas padotās darbinieces lomā  —       
DIĀNA STUBURE, Larisa — PVD darbiniece, Ždanovas padotā — Vēsma Želve.  
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā 
reģistrētas divas dzimšanas:  

 

5. jūlijā pasaulē nāca Emīls Rusiņš un 
10. jūlijā Lauris Kancāns. 

 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic jaundzimušo 
vecākus Mairitu Maskalāni-Rusiņu un Māri Rusiņu, 

Iritu un Ilvaru Kancānus! 

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izde-

vums,  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”. 
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā reģistrēta 
viena laulība 

 1. jūlijā laulību slēdza  Anna Brakovska un 
Kaspars Vanags. 

 
Vārkavas novada dome sveic Annu un Kasparu Vanagus! 

Lai mīlestības piepildīta kopdzīve! 

Vārkavas novada dome informē, ka 
šobrīd tiek uzsākta autoceļa “Vanagi – 
Kļavinski – Vilcāni” pārbūve. Minēto ce-
ļa posmu plānots pārbūvēt līdz  
oktobra beigām. Ceļa būvdarbus veic 
SIA “Ošukalns”.  
 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!  

Aicina būt atsaucīgiem 
un ierasties uz Donoru 
dienu 30. augustā laikā 
no 09.00 līdz 12.00  
Vārkavas novada do-
mes Kultūras centra 
zālē (Skolas ielā 5,  
Vecvārkavā)! 


