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Vārkavas novads  — vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno!

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 3 (121) 07.05.2018. 

Vārkavas novada dome uzsākusi darbu pie 
novada attīstības programmas izstrādes
Izsludināta pieteikšanās pašvaldības 
valdījumā esošo zemju nomai

Vārkavas vidusskolas skolēni aktīvi 
piedalās mācību olimpiādēs un konkursos
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6Biedrības «Vārkavas novada 
pensionāri» aktivitātes 

7. aprīlī  Vārkavas novadā viesojās Latvijas simtgades 
svinēšanas festivāls «Latvijas Goda aplis». 16.00 
Vārkavas muižas pils zālē bija apskatāmi amatnieku, 
rokdarbnieku un mājražotāju darbi — Jāņa Spuriņa  un 
Intara Vilcāna kokapstrādes darbi, pinumu meistara 
Jura Gavara darinājumi, Līvijas Paegles audzētās un 
vāktās tējas, Ilonas Betmanes-Herliņas, Evitas Bitinas 
rokdarbi un Aļonas Karnickas ražotās konfektes. 
Izstādes atklāšanas pasākuma laikā tās apmeklētājiem 
bija iespēja nodegustēt kūpinājumus no z/s «Mikalova» 
un medus izstrādājumus no z/s «Lojāni».  Izstādi atklāja 
folkloras kopa «Sudobri» (vadītāja Aija Smirnova).

Vēlāk no 17.00 līdz 18.00 dziedāšanas stafeti pārņēma 
Vārkavas novada jaunieši — Amanda Spūle, Lāsma 
Bramane, Gunita Lazdāne, Mairis Ormanis un Andris 
Lazdāns. Viņi sniedza Latvijas skaistāko dziesmu 
koncertu. 18.00 Vārkavas vidusskolas aktu zālē tika 
demonstrēta filma «Nameja gredzens».  Filma  ir asu 
piedzīvojumu pilna leģenda par 13. gadsimtu, kad 
bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļūst par 
iekārojamu mērķi Romai.  Pēc filmas demonstrācijas  
koncertu sniedza zvanu ansamblis «Primus» no 
Rīgas. Instrumentālo ansambli veido grupa jaunu un 
profesionālu mūziķu, kuriem nav svešs gan klasiskās, 
gan populārās, gan folk-mūzikas žanrs. Koncerta laikā 
jaunieši izpildīja gan klasiskās mūzikas skaņdarbus, 
gan zināmas un iemīļotas latviešu dziesmas. 21.00 pie 
Vārkavas vidusskolas stadiona norisinājās uguņošanas 
uzvedums “Gaisma aust”. 
Pasākumus organizēja Vārkavas novada Kultūras centrs 
un biedrība “Staro 100”.

«Latvijas Goda aplis»  viesojās Vārkavas novadā

Rožkalnu bibliotēkas jaunumi
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.03.2018.) tika izskatīti 8 darba kārtības 
jautājumi. 
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.135 “ Par Vārkavas novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam”.
2. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu un ņemšanu uzskaitē.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par nosaukuma piešķiršanu.
5. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.
Lēmums:

1. Nodot iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pag., Vārkavas 
novadā, kadastra Nr.7664 xxx xxxx – 16 m2 kopplatībā gāzes balonu tirdzniecībai. 
2. Noteikt iznomāšanas veidu - mutiska izsole ar nosacīto cenu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro nulle centi) 
gadā.
3. Nomas tiesības - 10 gadi.
4. Izsoli organizē Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija. 

6. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
7. Par iesnieguma izskatīšanu.
8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Lēmums: 

1. Noteikt maksu par viena atkritumu kubikmetra (m3) apsaimniekošanu Vārkavas novada pašvaldībā             
EUR 9,98 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2. Noteikt maksu par nolietotās sadzīves tehnikas un lauksaimniecības plēvju izvešanu 9,95 euro/m3.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 2017. gada 24.jamvāra lēmums Nr.5 
„Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā».
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmums piemērojams līgumiem, kurus noslēdzis 
Apsaimniekotājs.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (24.04.2018.) tika izskatīti 14 darba kārtības jautājumi. 
1. Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par finansējuma piešķiršanu.

Vārkavas novada dome izskatīja biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”  vēstuli “Par dekoratīvo gleznojumu 
“Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” ar lūgumu piešķirt 172 EUR pašvaldības ģerboņa noformēšanas 
izmaksām. Sēdes laikā tika nolemts piešķirt biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība”, finanšu līdzekļus 172,00 
EUR apmērā no pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  neparedzēto līdzekļu sadaļas.

3. Par Vārkavas novada investīciju plānu 2012. – 2018. gadam.
4. Par Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu.

Lēmums: 
1.Uzsākt Vārkavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi (turpmāk tekstā - Programma).
2. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu.
3. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Vārkavas novada domes projektu koordinatori Lindu Puduli.
4. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

4.1. Anita Brakovska – Vārkavas novada domes priekšsēdētāja;
4.2. Antra Vilcāne – Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece;
4.3. Elmārs Sparāns – Vārkavas novada domes izpilddirektors;
4.4. Baiba Ruča – Vārkavas novada domes Sociālā dienesta vadītāja;
4.5. Inta Kivleniece – Vārkavas vidusskolas direktore;
4.6. Andris Lazdāns – Vārkavas novada domes Kultūras centra vadītājs;
4.7. Vija Šmeikste – Vārkavas novada domes galvenā grāmatvede;
4.8. Mindaugas Bitinas – Vārkavas novada domes deputāts;
4.9. Helēna Ērgle – Vārkavas novada domes deputāte;
4.10.  Aldis Upenieks – Vārkavas novada domes deputāts;
4.11. Mairita Stulpiņa – Vārkavas novada domes Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja;
4.12. Skaidrīte Medne – Vārkavas novada domes Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja.

5. Noteikt, ka vadības grupai ir tiesības izveidot darba grupas Programmas izstrādei un nepieciešamības 
gadījumā veikt izmaiņas darba grupu sastāvā.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJSLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADĻĀ «DOMES ŠĒŽU PROTOKOLI»
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5. Par adreses dzēšanu.
6.Par grozījumu Vārkavas novada domes 28.03.2017. lēmumā Nr.34 „Par zemes gabalu   ierakstīšanu Zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”.
7. Par Vārkavas novada domes 28.02.2017. lēmumā Nr.17 „Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu.
8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
9. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā.

Lēmums: 
1. Nodot nomā nedzīvojamo telpu – „Vanaga ligzda”, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 116,80 m2 
platībā ar kadastra apzīmējumu 7690 xxx xxxx  xxx.
2. Noteikt iznomāšanas veidu - mutiska izsole ar nosacīto cenu EUR 58,85 (piecdesmit astoņi euro astoņdesmit 
pieci centi) ar PVN mēnesī.
3. Nomas tiesības - 1 gads.
4. Izsoli organizē Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija. 

10. Par Vārkavas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: 
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību EUR 3707671 
(pārskats grāmatvedības nodaļā).

11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 
12.  Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
13. Par grozījumu Vārkavas novada domes 25.11.2014. lēmumā Nr.19/4 “Par zemes gabala atdalīšanu un 
nosaukuma piešķiršanu”.
14.     Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu.

  Vārkavas novada dome uzsākusi darbu pie novada 
attīstības programmas izstrādes

2018.gada 24.aprīļa Vārkavas novada domes kārtējās sēdes laikā tika pieņemts 
lēmums Nr. 53 “Par Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 
izstrādes uzsākšanu”. Līdz ar to šobrīd tiek uzsākts darbs pie jauna plānošanas 
dokumenta – attīstības programmas izveides, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos 
darbus novada attīstībai.
Novada iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai un aktīvi iesaistīties programmas 
izstrādē piedaloties aptaujā, sniedzot argumentētus priekšlikumus un iesaistoties 
programmas izstrādes darba grupās (uzņēmējdarbības, tūrisma, vides un 
infrastruktūras grupā; kultūras, sporta un aktīvās atpūtas grupā; sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošinājums un sociālās drošības grupā; izglītības, mūžizglītības un jaunatnes grupā). 
Papildu informācija par attīstības programmas izstrādes procesu, termiņiem un iesaistīšanās iespējam  
drīzumā  tiks sniegta. 

Par Eiropas Savienības līdzekļiem veikta ceļa «Kvedervecumi - Krievupurvs» pārbūve

Vārkavas novada dome īstenojusi Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu 
Nr. 17-03-A00702-000039 “Vārkavas novada Rožkalnu 
pagasta pašvaldības ceļa “Kvedervecumi – Krievu purvs 
0,00 – 1,00 km” pārbūve” Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros.
Projekta attiecināmas izmaksas ir EUR 101182,98, publiskā finansējuma apjoms EUR 91064,68. 
Ceļa pārbūves darbus veica SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību SIA “Sistēmeksperts”.
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Informācija par Vārkavas novada pašvaldības 
valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām. 
Pieteikšanās termiņš līdz 25.05.2018. Ja uz zemes 
vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek 
rīkota nomas tiesību izsole.    Sīkāka informācija 
pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob.: 
26562334).

Iespēja pieteikties nomāt pašvaldības zemes 

N.
p.k.

 Kadastra 
apzīmējums

Platība ha Zemes 
vienības 
atrašanās 
vieta (sādža) 

1. 76940010200 0,2000  Mazie 
Klapari

2. 76940010185 0,50 Mazie 
Klapari

3. 76940020489 *7629,93 m2  Borkava
4. 76940010409 0,02 Vārkava
5. 76940010291 0,64 Sila Čeirāni
6. 76940010333 4,1 Skujauka 
7. 76940010406 0,7 Borbaļi 
8. 76940020218 1,7 Kaziņi
9. 76940020479 0,6 Kaziņi
10. 76940030326 2,6 Borbaļi
11. 76940010397 1/10 no 

1,4451
Vārkava

12. 76940030360 0,5 Dovole
13. 76940020245 *2,07 Zibergova

 

N.
p.k.

Kadastra 
apzīmējums

Platība ha Zemes vienības 
atrašanās vieta 
(sādža)

1. 76900010401 0,50  Pūgaiņi
2. 76900010101 3,90  Šķilteri
3. 76900010407 4,80 Šķilteri
4. 76900020188 0,90  Mačāni
5. 76900040144 *1,5 Zabludnīki
6. 76900060346 4803,4 m2 Brokauski

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

*Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības

Zemes vienību kartes var apskatīt domes mājaslapā 
(www.varkava.lv), sadaļā «Jaunumi». 

2018. gada 28. aprīlī visā Latvijā norisinājās 
Lielā Talka 2018. Šogad talkošana notika 
1700 oficiāli pieteiktajās vietās, bet, 
protams, talkas noritēja arī daudzās citās 
vietās, kas nebija pieteiktas lapā talkas.lv.
Vārkavas novadā čakli talkotāji bija arī šogad: 
biedrība “Vārkavas novada pensionāri” 
sakopa brāļu Kovaļevsku piemiņas vietu 
“Zaķīšos” (talkas vadītāja  H. Piziča), 
čaklākie Vanagu iedzīvotāji talkoja Dubnas 
upes krastā (talkas vadītāja A. Vilcāne), 
sakopts tika arī Vanagu centrs, Lielajā 
Talkā piedalījās arī Pilišķu iedzīvotāji  
(talkas vadītāja  I. Znotiņa), tika savākti   
atkritumi  gar ceļmalām posmā Moskvina – 

Vecvārkava – Dubenca (talkas vadītājs A. Brakovskis). S. Medne un citi aktīvisti Vārkavā sakopa gadiem ilgi ar 
sadzīves atkritumiem piemētāto apkārtni pie garāžām— Bērzu ielā.  Vārkava  talkoja arī Rimicānu pirmskolas 
izglītības iestādes struktūrvienība «Cimdiņš», Rimicānos talkā iesaistījās  Rimicānu pirmsskolas izglītības 
iestāde (talkas vadītāja S. Trafimova), talkā iesaistījās arī biedrība “Dzintars 2007”. Vecvārkavā apkārtni  ap 
domes ēku un parku kopa gan domes darbinieki, gan jaunieši, ko talkā iesaistīja A. Lazdāns. Apkārtni ap 
Vārkavas vidusskolu sakopa Vārkavas vidusskolas audzēkņi, aktīva rosība Lielās talkas dienā norisinājās 
arī pie dzīvojamās ēkas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Arendoles baznīcas teritorijā un daudzās citās vietās.
Liels prieks par ikvienu, kurš sev tuvāko apkārtni uztur sakoptu un pievilcīgu. Latvijai būt zaļai!

Lielās Talkas koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule 

Lielās Talkas laikā sakoptas daudzas novada vietas 
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Marts skolas dzīvē bija nedaudz mierīgāks,  jo 1. - 
11.klašu skolēniem no 12. – 16. martam bija pavasara 
brīvdienas. Šīs nedēļas laikā 12. klases skolēni kārtoja 
centralizēto eksāmenu svešvalodā.
Brīvdienu nedēļā notika arī vairākas klašu vecāku 
sapulces.
21. martā skolēniem bija iespēja noskatīties filmu 
„Paradīze 89”.
Tie skolotāji, kuri ir iesaistījušies projektā „Pumpurs”, 
tikās ar Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēju                   
B. Pumpiņu, lai izanalizētu supervīzijas jautājumus.
23. martā skolēni tikās ar Eiropas Parlamenta deputāti 
I. Vaideri. Tikšanās laikā skolēni noskatījās filmu par I. 
Vaideri, piedalījās diskusijā, kā arī iepazina grāmatu 
„Vaiders”. Vidusskolēni un skolotāji saņēma dāvanā 
I. Vaideres grāmatu „Misija Latvijai”. Vēlāk Vārkavas 
novada domē notika grāmatas par Artūru Vaideru 
atvēršanas svētki.
26. martā skolā pieturēja bibliokuģis „Krišjānis 
Valdemārs”, kur 9. - 12. klašu skolēni tika iepazīstināti 
ar jūrniecības jomas profesijām. Viens no Bibliokuģa 
pamatmērķiem ir arī atbalstīt bibliotēkas, pievērst 
uzmanību litertūras, kultūras un kino tradīcijām.
No 26. - 29.martam skolā risinājās Krāsu nedēļa. Krāsu 
nedēļas laikā tika apgleznoti 12 krēsli. Katrai klasei 
gleznošanai bija uzticēta sava tēma.

29.martā notika skolas vecāku sapulce un atvērto 
durvju diena. Ikviens vecāks varēja apmeklēt mācību 
stundas un noklausīties Preiļu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas un mākslas terapeites N. Rivžas lekciju 
„21.gadsimta skolēns”.
Gaidot Lieldienas, bibliotēkā bija skatāma zīmējumu 
izstāde „Lieldienas nāk”.
27. aprīlī 11. un 12. klašu skolēni tikās ar Zemessardzes 
pārstāvjiem.
Karjeras projekta ietvaros 7. – 10. klašu skolēniem notika 
robotikas pasākums” Plašas robotikas iespējas”, kura 
mērķis bija radīt izpratni par programmētāja profesiju, 
tās iespējām darba tirgū.
Tūlīt pēc Lieldienu brīvdienām, 3. aprīlī notika 1. - 
6.klašu pasākums „Atnāca Lieldienas”.
6. aprīlī uz konkursa „100 vēstures mirkļi novadā –vietas 
un cilvēki” noslēguma pasākumu Rīgā devās S. Stivriška 

un I. Cauna. Ilvija ieguva arī atzinības rakstu par savas 
ģimenes un māju aprakstu.
No 16.- 20. aprīlim risinājās Labo darbu nedēļa, kuras 
laikā skolēni kopā ar skolotājiem sakopa skolas apkārtni.
17. aprīlī  8. - 11.klašu skolēniem notika nodarbība 
„Kas ietekmē karjeras izvēli?”. Skolā viesojās biedrības 
„Laimes kalve” izaugsmes treneres.
1. - 12. klašu skolēniem notika Bērnu žūrijas noslēguma 
pasākumi, kuru laikā bibliotekāres M. Pastare un A. 
Upeniece apbalvoja labākos lasītājus.
20. aprīlī 4. - 6. klašu skolēni tikās ar rakstnieci Rutu 
Skrebeli, lai iepazītos ar grāmatas „Palaidnību karaļa 
Jāņa B. dienasgrāmata” tapšanas gaitu.
Arī marta un aprīļa mēnesī skolēni turpināja piedalīties 
dažādos   konkursos un olimpiādēs.
Latgales reģiona skatuves runas konkursā Sindijai Edītei 
Upeniecei – 2. pakāpes diploms, Santai Ozerskai – 1. 
pakāpes diploms.
13. aprīlī folkloras kopa „Volyudzeite” piedalījās 
Dinvidlatgales novada sarīkojumā –skatē „Zynu, zynu 
tāva sātu” un izcīnīja 1. pakāpes diplomu. Liels paldies 
vecākiem par sarūpēto cienastu garajam degustācijas 
galdam.  Īpašs paldies mūsu sponsoriem – Gavaru 
ģimenei, seno ēdienu meistarēm Broņislavai Gavarei un 
Lūcijai Bramanei!
22. aprīlī Rīgā notika stāstnieku konkursa „Anekdošu 
virpulis 2018” fināls. R. Domuļevam 1. pakāpes diploms 
un tituls „Ekselentais smīdinātājs”,  M. Upeniekam un  
E. Laganovskim 1. pakāpes diploms un tituls „Īpaši 
ekselentais smīdinātājs”.
Valsts tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu 
dziedu, kāda bija 2018” R. Cimdiņa izcīnīja 1. pakāpes 
diplomu un titulu „Dižā dziedātāja”.
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē D. Ruzģe 
ieguva atzinību.
Cītīgi rosījušies arī sportisti: 19. aprīlī starpnovadu 
pavasara stafešu krosa sacensībās 2. vietu izcīnīja 
2004.-2005.g. dz.skolēnu komanda  (V. Kosnikovska, 
L. Batkajeva, V. Macuļēviča, I. Kirilovs, R. Tarasovs, 
J.R. Cimdiņš); 3 vietu izcīnīja 1998.-2001.g.dz.skolēnu 
komanda ( V. Vanaga, S. L. Liepiņa, A. Pujiņa. M. Ceplis, 
S. Rudzāts, E. Nikiforovs) un 2002.-2003.g.dz. skolēnu 
komanda ( S. Stivriška, I. Cauna, M. Vanaga, L. Pastars, D. 
Salcevičs, A. Briška); 4. vietu izcīnīja 2006.g.un jaunākie 
( V. Furtikova, I. Zagorska, A. Krūmiņa, E. Brakovskis, M. 
Sparāns, R. Šembels). 
14. aprīlī Preiļos notika skējiens „Cīruļputenis 2018”, kur 
2. vietu ieguva A. Briška, 3. vietu - L. Pastars, 5. vietu -  
O. Šembels un R. Šembels, 6. vietu -  V. Vanaga.
24.aprīlī norisinājās starpnovadu sacensības 
badmintonā, kur mūsu skolēni A. Pujiņa un       U. Gavars 
izcīnīja 3. vietas.

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā 
H. Ērgle, S. Stankeviča

Pavasara rosība Vārkavas vidusskolā
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Latvijas pensionāru federācija nāk klajā 
ar svarīgu iniciatīvu: tiekam aicināti ar 
savu  parakstu atbalstīt  LPF prasības 
Latvijas      Saeimai  un     Valdībai: 
1. Pensionāra neapliekamo minimumu 
2019. gadā noteikt ne zemāku par 
nabadzības riska robežu — 370 eiro apmērā.   
2. Izpildīt    OESD   prasības    par pensionāru      
turēšanu    nabadzībā   pārtraukšanu    no    2019. gada, 
palielinot pensijas, nosakot sociālo pensiju ne 
zemāku par 20% no vidējās algas valstī, ieviešot 
papildus atbalstu pensionāriem – vieniniekiem.   
3. Atjaunot pirmskrīzes līmenī: pacientu 

iemaksas par gultas dienu slimnīcā  7,11 
eiro dienā; valsts kompensējamo zāļu 
kompensācijas daļu paaugstināt par 25%.   
4. Atbrīvot no NĪN maksas vienīgo 
deklarētās dzīves vietas īpašumu 
vērtībā līdz 100000 (simts tūkstoši) eiro.
Visi, kuri vēlas atbalstīt šo iniciatīvu var 
sazināties ar mūsu pensionāru biedrību un 
parakstīties kopīgā parakstu sarakstā.  Domāju, 
ka tā ir mums pensionāriem atzīstama 
iniciatīva un mums vajadzētu to atbalstīt. 
Nepaslinkojiet un atrodiet iespēju atbalstīt 
Latvijas pensionāru federācijas iniciatīvu, kas 
skar mūs visus – katru. Lai nav tā, ka sūkstamies 
par savām iespējām, bet izcīnīt, - to lai dara citi. 
Parakstu lapa ir pie manis – Helēnas Pizičas. 

SVARĪGI!
Saeima 26. aprīlī, galīgajā lasījumā steidzamības 
kārtībā grozīja valsts pensiju likumu, 
ieviešot pabalstu pensionāru atraitņiem.
Saskaņā ar izmaiņām pārdzīvojušais laulātais 
vēl gadu saņems pabalstu 50 procentu apmērā 
no mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra pensijas.
Līdzīga kārtība pastāv vairākās citās Eiropas 
valstīs, un tas ir būtisks atspaids atraitņiem pēc 
dzīvesbiedra zaudēšanas, it īpaši pirmajā gadā 
pēc laulātā nāves. Tāpat grozījumi nosaka, ka 
pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei 
vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, 

izmaksā apbedīšanas 
pabalstu divu mēnešu 
pensijas apmērā, ieskaitot 
pie tās piešķirto piemaksu 
par apdrošināšanas stāžu līdz 
1995.gada 31.decembrim.
Vienlaikus grozījumi likumā 
“Par valsts pensijām” 
paredz palielināt piemaksu
par uzkrāto darba stāžu arī 
tiem pensionāriem, kuri 
pensijā aizgājuši 1996.gadā.
Likuma grozījumi 
pensionāru atbalstam 

stāsies spēkā šī gada 1.jūlijā.
INFORMĀCIJA PAR MŪSU BIEDRĪBAS 
AKTIVITĀTĒM:
27.maijā plānojam organizēt kārtējo mūsu 
lielpasākumu “Eh, pa pļavu raibi gāja”  Vārkavas 
estrādē, daļēji tas notiks Vārkavas Tautas namā. 
Pasākuma ideja šoreiz krāsojas ZAĻĀ KRĀSĀ. 
Pieskaņojieties vasaras zaļajam tonim un nāciet 
uz pasākumu. Esmu dzirdējusi runas, ka uz 
mūsu pasākumiem nāk tikai biedrības biedri – 
TAS IR MĪTS! Uz mūsu pasākumiem var nākt visi, 
kuri atbalsta mūsu darbību, kuri vēlas būt kopā 
ar mums. Kas zina, varbūt kļūstat arī par mūsu 
aktīvu biedru. Uz maija pasākumu plānojam 
ielūgt ciemiņus:  Atašienes pensionāru biedrību 
un Sutru pensionāru biedrību. Atbalstiet mūsu 

Informācija pensionāriem 
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lielpasākumu un pavadīsim vienu pēcpusdienu kopā! 
Afišas ir uz ziņojuma dēļiem. Perioda no 19.marta līdz 27. 
maijam jubilāri tiek īpaši aicināti un saņems ielūgumus.
10.  aprīlī Rimicānos notika meistarklase “Adīsim 
pašas”,  Mūsu biedrības akcijā “No paaudzes 
paaudzei” tika saadīti novada jaundzimušajiem 
mazuļiem zābaciņi. Lūgums visām novada adītājām 
atsaukties un uzadīt kādu cepurīti vai zeķītes mūsu 
mazuļiem. Būsim nesavtīgas un vienkārši ar mīlestību un 
labām domām uzņemsim šajā pasaulē bērniņus, kuriem 
ejams garš dzīves ceļš. Adījumus varat nodot mūsu 
valdes meitenēm un mēs nodosim tālāk mazulīšiem. 
Esam jau sveikuši piecus mazuļus un viņu ģimenes. Tas 
neprasa ne daudz laika, ne arī līdzekļus, bet sirdi un 
dvēseli silda, atsaucieties! Neesiet TIKAI mājās sēdētāji!

14.aprīlī saņēmām ielūgumu ciemoties pie Rožupes 
pensionāru biedrības. Šinī pasākumā senioru deju kopa 
“Dzīves virpulī” priecēja rožupiešus ar savā dejām.
22.aprīlī talkojām Zaķīšos un sakopām A. 
un V. Kovaļevsku piemiņas vietu. Paldies 
visiem, kuri atsaucās un piedalījās talkā. 
Plānojam. Tagad plānojam vasaras ekskursiju uz Siguldu 
un Līgatni, pie reizes pa ceļam apskatīsim arī citus tūrisma 
objektus Vidzemē. Lūgums pieteikties telefoniski par 
dalību ekskursijā, jo kā gan citādi mēs zināsim, ka jūs 
vēlaties piedalīties ekskursijā. Gaidām informāciju no jums.
Paldies lielu lielais mūsu biedrības valdes meitenēm 
un kungiem par nesavtību, par atsaucību, par iespēju 
izmantot transportu biedrības vajadzībām, par jūsu 
ziedoto no ģimenēm un  saviem darbiņiem atņemto laiku.
Jauku jums pavasari, skaistu saulainu ik dieniņu jūsu 
ģimenēs un veselību!

Ar cieņu, biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valdes 
priekšsēdētāja Helēna

Bez pagātnes nav nākotnes

Tuvojas Latvijas Valsts simtgades 
svētki. Daudzi novadi, to vadītāji un 
cilvēki cenšas sakopt savas mājas un 
to apkārtni. Ar sirsnīgiem pateicības 
vārdiem gribu pagodināt tos cilvēkus 
– bezgala darbīgus un atsaucīgus, 
kuri līdzdarbojās mūsu kopīgu ideju 
īstenošanā. Vislielākā pateicība 
Vārkavas novada domes vadībai, 
kuri saklausīja manu aicinājumu un 
fiziski, morāli un finansiāli  atbalstīja 
manas idejas. Tādā veidā mēs esam 
iemūžinājuši, un laukakmeņos 
iekaluši to savu novadnieku – varoņu 
vārdus, kuri cīnījās par Latvijas valsts 
neatkarību. Paldies arendoliešiem  
(īpaši — Viktoram un Vladislavam 
Lazdāniem, Valentīnam  Rokjānam 
un Augšpūļu ģimenei) par 
palīdzību un  atbalstu piemiņas 
vietu ierīkošanā nacionālajiem 
partizāniem un Ulmaņlaika 
policistam Jānim Babrim. 
Paldies Marijas Salcevičas kundzei, 
kuras vadībā Arendolē notiek dažādi 
pasākumi. Būdama Arendoles 
bibliotēkas  vadītāja, viņa ir ieguldījusi  
ļoti lielu darbu, izveidojot Arendoles 
novadnieku personīgās lietas,  kur 
ir savākti dažādi fakti, fotogrāfijas, 
publikācijas un grāmatas! Arī es 
esmu pagodināts ar šādu personīgo 
lietu. 
Prieks par to, ka Arendoles draudze 
kopj un uztur savu baznīcu, šeit 
regulāri notiek dievkalpojumi. 
Gribu pateikties Arendoles muižas 
īpašniekam Arvīdam Turlaja 
kungam par ieguldīto milzīgo darbu 
Arendoles muižas atjaunošanā, 
lai tā izskatīties kā pirmsākumos.  
Arendoles parkā  ir uzstādīts 
piemineklis cara laiku rakstniekam 
Nikolajam Gumiļovam.

Jūs visus cienošs Herihs Kivlinieks 
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28. martā Vārkavas novada Kultūras centra zālē 
notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
rīkots seminārs lauksaimniekiem  par ES un Valsts 
likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un 
mežu apsaimniekošanu. 

Martā Rimicānu pirmskolas izglītības iestādē 
un tās struktūrvienībā «Cimdiņš» nosvinēti 
Teātra svētki. Pasākumos bērni iejutās 
dažādu dzīvnieku tēlos. 

1. aprīlī Vanagu skolas zālē notika Lieldienu pasākums  
“Lieldienu Jampadracis Vanagos!”. Koncertā uzstājās 
Mārtiņš Jātnieks, tautas deju kolektīvs “Vēveri”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Vanagi”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Dziedi līdzi”, deju grupa “Pašām patīk”. 
Turpinājumā norisinājās balle ar grupu “Brīvdiena”.

3. aprīlī plkst. 10.00 Pilišķu saietu vietā  Rimicānu 
pirmskolas izglītības iestādes struktūrvienības 
“Cimdiņš” bērni sniedza Lieldienu koncertu. 

Vokālais ansamblis “Savādi gan” 13. aprīlī Rožkalnu 
kultūras namā svinēja savu 16. dzimšanas dienu 
“Kad man vairs nebūs 16”. Jubilārus ar atraktīviem 
priekšnesumiem sveikt bija ieradušies citu novadu 
kolektīvi: “Rūžupis veiri” (Rožupe), “Visiem dzīves 
gadījumiem” (Aizkalne), “Aicinājums” (Sīļukalns) un 
“Vakarvējš” no Krustpils. Arī Vārkavas novada vokālie 
ansambļi  “Melodīva” un “Dziedi līdzi”  pasākumā 
uzstājās ar muzikāliem priekšnesumiem. Ar jestru deju  
uzstājās pašmāju dejotājas “Pašām patīk”.  Pēc skaistā 
un sirsnīgā koncerta visi tika aicināti uz balli, ko spēlēja 
kādreizējais “Savādi gan” vadītājs Bonifācijs Lazdāns.

19. aprīlī Vārkavas vidusskolā norisinājās 
Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas 
novadu pavasara krosa stafešu  sacensības. 
Kopvērtējumā vidusskolu grupā pirmo vietu 
izcīnīja Preiļu 1.pamatskolas komanda, 2. 
vietu — Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 
komanda, 3. vietu — Vārkavas vidusskolas 
komanda. Kopvērtējumā pamatskolu grupā 
1. vietu ieguva Salas pamatskolas komanda, 
2.vietu Galēnu pamatskolas komanda, 3. — 
Rušonas pamatskolas  komanda.
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21.  aprīlī Vārkavas  tautas namā notika sieviešu 
vokālā ansambļa «Melodīva» 10 gadu jubilejas 
pasākums. Pasākuma viesus ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēja senioru vokālais ansamblis 
“Ilūzija” no Riebiņiem, vokālais ansamblis “Virši”  
un māsas Sofija un Viktorija no Preiļiem, Vārkavas 
novada vokālie ansambļi “Savādi gan” un “Dziedi 
līdzi. Par humoru rūpējās  amatierteātris “Okūts” no 
Rudzātiem un teātris “Kulda” no Vārkavas novada. 
Pēc pasākuma notika balle, kur muzicēja duets “Līga 
un Kristaps”.

28. aprīlī Preiļos notika 
Tūrisma informācijas tirgus 
un amatnieku, mājražotāju 
un stādu tirgotāju pavasara 
gadatirgus. Pasākumā varēja ne 
vien iegūt tūrisma informāciju, 
bet arī iegādāties dažādus stādus 
mājas un dārza krāšņumam, 
augļu un dārzeņu audzēšanai, 
gardus mājražotāju labumus. 
Šai pasākumā piedalījās arī 
Vārkavas novada pārstāvji. Ar 
informāciju par novada kultūras 
dzīvi, apskates objektiem, dabas 
vērtībām  interesentiem stāstīja   
Vārkavas Novadpētniecības 
muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa. 
Tirgū piedalījās arī Vārkavas 
novada mājražotāji - Līvija 
Paegle ar pašizaudzētajām un 
vāktajām tējām, z/s «Mikalova» 
ar gaļas izstrādājumiem un SIA 
«Eko Pinus» ar kokapstrādes 
darbiem. Pasākuma kultūras 
daļā uzstājās Vārkavas 
amatierteātris «Kulda». 
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JAUNUMI 

-Vai taisnība, ka neesi izlasījis nevienu grāmatu?
- Grāmatas ir garlaicīgas.

-Grāmatas ir spoguļi : tajās var redzēt tikai to, kas jau 
ir tevī pašā.

/ Karloss Ruiss Safons /

Cilvēki ir tik dažādi, viens nespēj iedomāties savu 
dzīvi bez lasīšanas, otrs atkal nespēj viņus saprast. 
Varbūt tie otrie nav atraduši sev piemērotu 
lasāmvielu, kas ierautu aizraujošajā grāmatu 
pasaulē. Tad gan tiem, kas jau lasa, gan tiem, kas 
tikai gatavojas lasīt piedāvāju ieskatīties Vārkavas 
novada Rožkalnu bibliotēkas jaunieguvumu plauktā.
Šo  četru   mēnešu   laikā    bibliotēkas       
grāmatu   plauktā  vietu atradušas 50 jaunas 
grāmatas — no tām 29 ir daiļliteratūra, 6 
grāmatas – pašiem mazākajiem lasītājiem.
Ir iegādāti vairāki latviešu autoru darbi- divi lasītāju 
iecienītās autore Daces Judinas jaunākie darbi, viens 
ir no sērijas Izmeklē Anna Elizabete detektīvromāns 
“Tīrītājs” un otrs no sērijas Latvijas simtgades romāni, 
trešā grāmata par kādas dzimtas un mājas likteni ar 
nosaukumu “Kad klusums kliedz”. Pie lasītājiem jau 
ir nonācis  “Saplēsto mežģīnu” autores Karīnas Račko 
otrais romāns “Debesis pelnos”. Beidzot ir sagaidīts 
arī Māras Zālītes grāmatas “Pieci pirksti”turpinājums 
–“Paradīzes putni”, tā tiešām ir grāmata, kuru ir 
vērts izlasīt. Romāna darbība risinās sešdesmito 
gadu sākumā, Hruščova laikos. Tāpat kā iepriekšējā 
daļā notikumi tiek aplūkoti no bērna skatījuma. 
Vienīgi galvenā varone Laura ir kļuvusi mazliet 
vecāka un nopietnāka – viņai jau ir desmit gadi.
Lasītāji ir iecienījuši arī Dainas Avotiņas 
grāmatas, bibliotēkas plauktā iegūlis jaunākais 
romāns “Tāds laimīgs cilvēks” , veltīts autores 
audžumātes piemiņai. Galvenā varone ir Zuze, 
kuras dzīvesstāsts lasītājam tiek sniegts, vērojot 
gan ar “garāmgājējas”, gan ar pašas Zuzes acīm.
Detektīvromānu cienītāji  pratīs novērtēt arī Aijas 
Mikeles (iepriekš publicējās ar uzvārdu Zuja) 
grāmatu “Kritušais eņģelis”. Mazpilsētā cita pēc 
citas tiek noslepkavotas trīs jaunas sievietes. Šo 

noziegumu atšķetināšana tiek uzticēta jaunajam 
izmeklētājam Maksim Mežalam. Taču tas nav 
nekāds vienkāršais uzdevums, jo katram aizdomās 
turētajam ir savi rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi.
Tiem, kuri interesējas par aktieru dzīves  un darba 
gaitām, būs interesanti lasīt Līgas Blauas grāmatu 
par Krodera aktrisi Indru Briķi un Irēnas Lagzdiņas   
- “Lidojošā zirga mugurā”, par Pēteri Liepiņu.
Ārzemju daiļliteratūras plaukts papildinājies ar 
skandināvu detektīvu - Džorna Ljēra Horsta “Ziemā 
slēgts”. Larvikas policijas Kriminālo izmeklējumu 
departamenta galvenais inspektors Viljams 
Vistings uzsācis šķietami neatšķetināmu mīklu par 
vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Cauri visam 
vijas inspektora meitas Laines kaislīgā mīlestība 
ar Tomiju, kurš savulaik tiesāts par narkotikām...
Noslēpumu pilns ir arī austrāliešu rakstnieces 
Keitas Mortones jaunākais darbs “Ezera māja”, kura 
darbība risinās gan pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados, gan arī mūsdienās, tur ir gan pazudis bērns, 
gan pamesta māja. Sižets nesteidzīgi un līgani 
pārvietojas uz priekšu un atpakaļ laikā, aptverot 
septiņus gadu desmitus un romāna finālā pārsteigti 
tiek ne tikai lasītāji, bet arī iesaistītie personāži.
Ar interesi var turpināt sekot līdzi arī Deverilu 
dzimtas gaitām, jo ir iznācis arī angļu rakstnieces 
Santas Montefjores  otrais Deverilu sāgas romāns un 
turpinājums bestselleram “Mīlas un kara dziesmas “ – 
“Deverilu pils meitas”. Ir 1925. gads, un Pirmais pasaules 
karš jau sen ir beidzies. Tomēr daudz kas ir zaudēts, 
un dzīve vairs nekad nevar būt tāda pati kā agrāk.
Vēl viens lielisks romāns par dzimtas noslēpumiem 
un protams par mīlestību ir izdevies, arī angļu 
rakstniecei, Laurai Madeleinei – “Mazā Parīzes 
konditoreja”, tas ir kaislīgs un aizraujošs romāns, 
kas sniedz iespēju pārcelties uz 1910. gada Parīzi.
Tās ir tikai dažas grāmatas no tām piecdesmit, kas gaida 
savus lasītājus. Nāciet uz bibliotēku un gan jau katram 
atradīsies īstā lasāmviela, ko iemīlēt un lasīt vēl un vēl.

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta Some 

Rožkalnu bibliotēkas jaunumi

Paldies! 

Visu aprīļa mēnesi IAC “Vanagi” bija skatāma izstāde “Iedvesmojies pavasarim!”. Izstādi apmeklēja vairāk kā 
60 skatītāji no tuvākām un tālākām vietām. 
Paldies par skaistajiem pavasara skatiem fotogrāfijās novadniekam Jānim Vaivodam! Savukārt, interesantus 
aksesuārus bija sarūpējušas mūsu vietējās rokdarbnieces. Paldies rokdarbniecēm: Inārai Kļavinskai, Annai 
Zarānei, Lidijai Kļavinskai, Laimai Pūgai, Martai Vilcānei, Diānai Kušnerei, Alisei Vilcānei!  

IAC “Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska
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Vārkavas vidusskolā 

viesojās Ruta Skrebele
Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība

Katru gadu  aprīlī notiek Latvijas Bibliotēku nedēļa. Tas parasti ir 
laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm 
pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei 

sabiedrībā. 
19. aprīlī arī 
V ā r k a v a s 
n o v a d a 
U p m a l a s 
b i b l i o t ē k a 
aicināja uz 
t i k š a n o s 
sadarbības 
p a r t n e r u s 
– novada 
b i j u š ā s 
un esošās  
bibliotekāres 
un savus 
lasītājus, lai 

pakavētos atmiņās par bibliotēku darbu, par dažādiem ar bibliotēku 
saistītiem notikumiem. 
Pasākuma laikā tika sveikta Upmalas bibliotēkas kādreizējā 
bibliotekāre Natālija Šulte – Vaivode, kura svinēja savu 75 gadu 
jubileju.

 Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece

20. aprīlī  Vārkavas vidusskolas 
bibliotēkā skolēni tikās ar grāmatas 
„Palaidnību karaļa Jāņa B. 
dienasgrāmata” autori, latviešu 
valodas skolotāju  Rutu Skrebeli. 
Grāmatas anotācijā rakstīts, ka tā 
ir par Jāni Bērziņu! Viņš mācās (nu 
labi, reizēm mācās, bet pārsvarā cieš) 
pavisam parastas skolas piektajā 
klasē, viņam ir mamma, māšele, 
labākais draugs Gunārs, vairākas 
piekasīgas skolotājas un vesels bars 
pilnīgi nenormālu klasesbiedru”. 
Šī grāmata trīs gadus pēc kārtas 
saņēma Lielo lasītāju balvu nominācijā 
“Lasītākā bērnu grāmata”  un Vārkavas 
vidusskolas Bērnu žūrijas lasītāju vidū 
savā grupā 2013.gadā saņēma 1. 
vietu. 
Pasākums notika VKKF projekta  
«Latviešu bērnu autoru tikšanās ar 
lasītājiem   «Nāc ar mani parunāt!»» 
ietvaros.

Upmalas bibliotēkas vadītāja 
Alda Upeniece



OZOLUPE AFIŠA

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”.

Klausies Vārkavas novada aktualitātes 
Latgales radio, katru otrdienu 
plkst. 9:05, ar atkārtojumu: 
piektdien plkst. 18:30! 

Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties 
mājaslapā: www. varkava.lv
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos! 

      Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads» 
    www. draugiem.lv/varkavasnov/
    Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
  www.facebook.com/varkavasnovads/
  Twitter.com novada konts «Vārkavas novads»
  www.twitter.com/varkavasnovads/

Vārkavas novada kultūras ziņas

• 19. maijā notiks Muzeju nakts pasākumi.        
Plkst. 19.00 Kultūras centra zālē (Skolas 
ielā 5, Vecvārkavā) izstādes atklāšana 
«Stāsts par dzimtām».  Plkst. 21.00 
Vārkavas Novadpētniecības muzeja apskate 
(Kovaļevsku iela 4, Vārkava). Plkst. 22.00 
Latvijas simtgades filmas  «Baltu ciltis» 
demonstrēšana. (Filma ir par 13. gadsimta 
baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu 
nāciju. Uzmanību! Filmā ir iekļautas kaujas 
ainas ar nepatīkamiem skatiem!)

• 23.maijā plkst. 10.00 Rožkalnu Kultūras 
namā Rimicānu pirsmkolas izglītības iestādes  
Ģimeņu diena un izlaidums. 

• 26.maijā Vecvārkavas estrādes atklāšanas 
balle ar grupu «Vietu nav!». Ieejas maksa          
3 EUR.

• 1.jūnijā plkst. 10.00 Radošo mākslu salonā 
(Kovaļevsku iela 6, Vārkava) Rimicānu 
pirmskolas izglītības iestādes struktūrvienības 
«Cimdiņš» Ģimeņu diena un izlaidums. 

• 2. jūnijā plkst. 11.00 Rožkalnu KN norisināsies 
Bērnības svētki.

• 2.jūnijā notiks senioru deju kopas 
«Odziņas» 10 gadu pastāvēšanas pasākums.                                 
Plkst. 20.00 Vārkavas estrādē notiks koncerts, 
kurā uzstāsies Vārkavas novada un kaimiņu 
novadu pašdarbības kolektīvi. 

• 2. jūnijā Vārkavas estrādes vasaras sezonas 
atklāšana. Balli spēlēs  «Līga un Kristaps». 
Ieejas maksa 3 EUR.

• 16. jūnijā Vārkavas vidusskolā notiks 9. un 
12. klases izlaidumi (laiks tiks precizēts). 


