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

Vienā rokā zvaigžņu sveces,
Otrā sarmots egles zars,
Tā atnācis no tālienes
Pie mums šis svētvakars.
                    /L.Vāczemnieks/

 
Sirdsmiera un prieka pilnus Ziemassvētkus!

Lai Jaunā gadā katra diena ir piepildīta
ar labiem darbiem un gaišām domām!

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
Mairita Stulpiņa

Mans novēlējums šajos Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā - priecāties par laiku, ko pavadām kopā ar saviem 

mīļajiem un tuvajiem, un izbaudīt to, esot šeit un 
tagad! 

Jaunajā gadā dosimies ar prieku un apņemšanos labos 
darbus darīt, par saviem mīļajiem un par sevi pašu 

vairāk rūpēties! 
Lai veselības bagāts Jaunais gads!

IAC ‘‘Vanagi’’ vadītāja
Janīna Praņevska

Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigznes māj -
Kāds siltas, mīļas rokas
Pār zemi svēto klāj. 
Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigznes māj -
Kāds siltas, mīļas rokas
Pār zemi svēto klāj. 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Laimīgu un veiksmīgu Jauno gadu!

             Sociālā dienesta kolektīvs
Svinēsim dienu, kad sauli kā zvanu
Saulgrieži augstāk pie debesīm vilks.
Gaismas kāpšana kalnā un mirdzēšana
Atkal ilgi, nakti īsinot, ilgs.

Sanāksim kopā un iedegsim prieku,-
Egles zaļajos zaros tā svecītes liek.
No tīrā un klusā Ziemassvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.         

                                                / Lija Brīdaka /

Gaiša prieka, mīlestības un cerību piepildītu 
noskaņu katrā sirdī, katrā ģimenē  un katrā 

kolektīvā!   
                      Vārkavas  pgasta pārvaldes vadītāja 

Skaidrīte Medne

Klusi kokli spēlē vēji,
Mostas mežs un atkal dus,
Dieviņ, tu pār zemi sēji
Ziemassvētku brīnumus.
Spoža, spoža zvaigžņu dzija,
rokas, kuras visu prot,-
pašu Laimu ieraudzīju,
gaismas cimdus uzadot.
Un es zinu, ka tā bija,
Un es atkal saku tā:
“Sidrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā.”

/V.Ļūdēns/ 

Lai ziemas saulgriežu zvaigzne katrā mājā nes 
debesu gaišumu! 

Lai Jaunajā gadā ikkatra cerībām ir zaļas 
egles sīkstums, domām - sniega baltums un 

darbiem dvēseles mūžība! 

Vārkavas novada domes piekšsēdētāja 
Anita Brakovska
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (20.11.2019.) tika izskatīti divi darba 
kārtības jautājumi. 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta iesnieguma “Vārkavas novada 
Vārkavas pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50 -2,99 km pārbūve” īstenošanai. 
Lēmums:

1. Piešķirt līdzfinansējumu 19 685,49 EUR ELFLA saņemšanai projekta 
iesnieguma “Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50 -2,99 km 
pārbūve” iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā. 

2. Akceptēt ar ELFLA līdzekļiem līdzfinansētā, Vārkavas novada domes iesniegtā projekta “Vārkavas 
novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50 -2,99 km pārbūve”  īstenošanai  kopējās projekta 
izmaksas 196 854,91 EUR ar PVN, no kurām attiecināmās izmaksas ir 196 854,91 EUR. Projekta 
izmaksas bez PVN 162 690,01EUR.

3. Projektu paredzēts finansēt, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
2. Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.
Lēmums:

1. Ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2019. gada 21. 
novembra līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu.

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību pa pašvaldības autoceļiem 
visā to garumā.

3. Uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai S. Mednei, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājai 
M.Stulpiņai, Upmalas pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz.Cimdiņam nodrošināt attiecīgo ceļa 
zīmju uzstādīšanu uz lēmuma 1.pielikumā norādītajiem  pašvaldības autoceļiem un  veikt regulāras 
ierobežojumu ievērošanas pārbaudes.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.

 Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (25.11.2019.) tika izskatīti viens darba kārtības jautājums. 
1. Par  satiksmes ierobežojumu  atcelšanu uz pašvaldības autoceļa. 
Lēmums:

Atcelt masas ierobežojumu transportlīdzekļu kustībai uz pašvaldības autoceļiem Gateris-Kaļvi (ceļa 
garums 2,99km) un Akmens-Ančkini (ceļa garums 6,37 km) līdz nākamajam domes sēdes lēmumam.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.11.2019.) tika izskatīti 14 darba kārtības jautājumi.
1. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kadiķi”, zemes vienību 4,0 ha platībā piešķirot tai jaunu nosaukumu 
„Smaiduļi” un nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība kods 0101.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ančkini” zemes vienības 3,5 ha un 9,5 ha, nosakot zemes lietošanas 
mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods 0101. Atdalītās zemes 
vienības 3,5 ha un 9,5 ha tiks pievienotas īpašumam “Kumelītes 2”. Atlikušajām zemes vienībām 
atstāt nosaukumu “Ančkini” un zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība kods 0101.

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vaivariņi” zemes vienību 7,6 ha platībā, piešķirot tai jaunu nosaukumu 
„Kalna vaivariņi” un nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība kods 0101.

2. Par zemes iznomāšanu. 
Lēmums:  

Slēgt zemes nomas līgumu ar E.D. par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas novadā (1,5 ha) 
nomu uz 5 gadiem ar mērķi lauksaimnieciskā darbība.
Noteikt nomas maksu 50 euro gadā  par 1.00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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3. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
Lēmums:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krājumi”, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, kas sastāv no zemes 
vienības 6,36 ha izsoles sākumcenu – EUR 7197,51 (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi 
euro piecdesmit viens cents).

2. Rīkot otro nekustamā īpašuma „Borbaļīši”, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads ar kadastra apzīmējumu 
7694 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,1 ha izsoli. Izsoles sākumcenu 
noteikt tādu pašu kā pirmās izsoles sākumcenu   EUR EUR 3 234,31 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit 
četri euro trīsdesmit viens cents)

3. Apstiprināt nekustamo īpašumu zemes vienību izsoles noteikumus.
4. Izsoli organizēt un veikt Īpašuma atsavināšanas komisijai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: 

1. Apstiprināt 2019. gada 14. novembra notikušās nekustamā īpašuma „Kūdrājs”, Vārkavas pagasts, 
Vārkavas novads ar  kadastra apzīmējumu 7694 001 0218, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 
platību 6,0 ha, nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cenu) EUR 6 834,51, nosolītā cena EUR 7 334,51, 
ieguvējs I. G., izsoles rezultātus.

2. Atzīt 2019. gada 14. novembra notikušo nekustamā īpašuma  „Borbaļīši”, Vārkavas pagasts, Vārkavas 
novads ar kadastra apzīmējumu 7694 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,1 
ha izsoli par nenotikušu.

3. Noslēgt līgumu ar I. G., par nekustamā īpašuma „Kūdrājs”, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads ar  
kadastra apzīmējumu 7694 001 0218, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6,0 ha, nosolītā 
cena EUR 7 334,51 pirkumu.

4. Nekustamajam īpašumam  „Borbaļīši”, ar kadastra apzīmējumu 7694 002 0298, kas sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 3,1 ha rīkot atkārtotu izsoli.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5. Par līdzfinansējumu  biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””.
Lēmums: 

1. Piešķirt  Biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” līdzfinansējumu EUR 421,80 
apmērā, projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”.

2. Finanšu līdzekļus paredzēt Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā .
3. Biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” pēc projekta īstenošanas 10 darba dienu 

laikā iesniegt atskaiti.
6. Par līguma slēgšanu.
Lēmums:

1. Slēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Ziņu mēdiji», par informatīvi izglītojoša sižeta 
“Sējējs 2019” izgatavošanu un pārraidīšanu.

2. Finanšu līdzekļus EUR 130,00 apmērā finansēt no Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada budžeta 
sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas   alejā 88, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7. Biedrības „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” iesnieguma izskatīšana.
Lēmums:

1. Piešķirt biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība”, EUR 200,00 kultūras pasākumu 
organizēšanai.

2. Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā paredzēt EUR 200,00 biedrības „Latgales reģionālā 
pensionāru apvienība” aktivitātēm. 

3. Biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” pēc pasākuma norises 10 darba dienu laikā 
iesniegt atskaiti.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena



4

OZOLUPE DOMES LĒMUMI

Decembris 2019 Nr. 9 (136)

8. Par 2019.gada pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada 
domes iestādēm.
Lēmums:  

1. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumus Vārkavas novada kultūras centra, 
Vārkavas novada Sociālā dienesta, Vārkavas novada komunālās saimniecības, Vārkavas 
novada vides aizsardzības, Vārkavas novada Vārkavas pagasta pārvaldes, Vārkavas novada 
administrācijas, Vārkavas novada administratīvās struktūrvienības transports, Vārkavas 
novada administratīvās struktūrvienības ESF projekts Veselības veicināšanas un profilakses 
pasākumi, Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pārvaldes, Vārkavas novada sociālās aprūpes 
centra, Vārkavas novada Vanagu IAC, Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas, Vārkavas novada 
Vanagu bibliotēkas, Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēkas, Vārkavas novada Vārkavas 
bibliotēkas, Vārkavas novada Vārkavas vidusskolas, Vārkavas novada Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestādes pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam; Vārkavas 
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu 2019.gadam 
kopsavilkumu. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un 
izdevumu tāmes grozījumu 2019.gadam kopsavilkumu.

2. Vārkavas novada domes grāmatvedībai 1.1 – 1.19.punktā izdarītos grozījumus iekļaut Vārkavas 
novada pašvaldības budžetā 2019.gadam

9. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums: 

1. Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites Vārkavas bibliotēkas pamatlīdzekļus – 
305 grāmatu eksemplārus par kopējo summu EUR 311,91: 

• Saturiski novecojušas 149 grāmatas par kopējo summu 149,50 EUR;
• Nolietotas 152 grāmatas par kopējo summu 142,19 EUR;
• Liekie dubleti 4 grāmatas par 20,22 EUR.

2.   Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites Vārkavas  vidusskolas bibliotēkas 
pamatlīdzekļus – 200 nolietotus grāmatu eksemplārus par kopējo summu EUR 273,86;
3.   Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt lēmuma izpildi. 

10. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Lēmums:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības sadales projektu nekustāmajam īpašumam „Agro” sadalot 
zemes vienību atbilstoši grafiskajam pielikumam divos zemes gabalos Nr.1 (12,9ha) un Nr.2 
(3,8ha). 

2. Noteikt, ka zemes vienībai Nr.2 (3,8 ha) paliek nosaukums „Agro”, kadastra apzīmējums un 
zemes lietošanas mērķis, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(0101). 

3. Noteikt zemes vienībai Nr.1 (12,9ha) jaunu kadastra apzīmējumu un zemes lietošanas mērķi, 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).   

4. Zemes vienība Nr.1. (12,9ha) tiks pievienota īpašumam “Rožkalni”.  
5. Noteikt, ka zemes vienību platība var tikt precizēta, veicot instrumentālo uzmērīšanu.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Vārkavas novada 

teritoriālplānojumu (spēkā no 29.12.2015.) , zemesgabala apgrūtinājumiem, virszemes vai 
apakšzemes komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas, piekļūšanas iespējām objektam.

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu 
veicējam (saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 4.pantu)

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts iesniedzams divos eksemplāros digitālā veidā 
vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92.

9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Vārkavas 
novada domē.

11. Par zemes ierīcības projekta „Pūpoli” apstiprināšanu.
Lēmums:

1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu „Pūpoli” zemes vienībai Rožkalnu 
pagastā, Vārkavas novadā.
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2.Plānotajai zemes vienībai Nr.1. (4,4 ha) noteikt zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 (zemes vienības platība var tikt precizēta 
veicot kadastrālo uzmērīšanu).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2. (4,8ha) noteikt zemes lietošanas mērķi , zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 (zemes vienības platība var tikt precizēta 
veicot kadastrālo uzmērīšanu).Plānotajai zemes vienībai Nr.3. (2,0ha) noteikt zemes lietošanas 
mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 (zemes 
vienības platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu.
4. Plānotajām zemes vienībām Nr.1. (4,4 ha) un Nr. 2. (4,8ha) piešķirt jaunu nosaukumu “Salinīki”. 
5. Plānotajai zemes vienībai Nr.3. (2,0ha) piešķirt jaunu nosaukumu “Salinīku kūceņi”.  
6. Plānotajai zemes vienībai Nr.3. (2,0ha)  un būvēm, kas atrodas uz zemes vienības mainīt 
adresi no “Pūpoli”, Salenieki, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads uz “Salinīku kūceņi”, Salenieki, 
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads.  

12. Par zemes ierīcības projekta „Dzeņi” apstiprināšanu.
Lēmums:

1. Apstiprināt SIA „GEO Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projektu „Dzeņi” zemes 
vienībai Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā.

2. Plānotajai zemes vienībai Nr.1. 10,2 ha noteikt zemes lietošanas mērķi ,zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201 (zemes vienības platība var tikt 
precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu).

3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2. 5,5 ha noteikt zemes lietošanas mērķi, zeme ,uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 (zemes vienības platība var tikt 
precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu).

4. Plānotajai zemes vienībai Nr.1. 10,2 ha paliek nosaukums “Dzeņi”. Plānotajai zemes vienībai 
Nr.2. 5,5 ha piešķirt jaunu nosaukumu “Lauku dzeņi”.

13. Par adreses piešķiršanu.
Lēmums:

Piešķirt adresi zemes vienībai “Dambīši”, Dambīši, Upmalas pagasts, Vārkavas novads.
14. Par grozījumu Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225 „Par Vārkavas novada 
pašvaldības 2019.gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums:

Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225 „Par Vārkavas 
novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta apstiprināšanu” un izteikt 9. pielikumu jaunā 
redakcijā.

Vārkavas novada dome rīko nekustamo īpašumu izsoli
Vārkavas novada dome pārdod izsolē nekustamo 
īpašumu “Krājumi” ((Vārkavas pagasts, Vārkavas 
novads, kadastra numurs 76940040180, kas 
sastāv no zemes vienības – 6,36 ha platībā, 
nosacītā cena EUR 7197,51 (septiņi tūkstoši 
viens simts deviņdesmit septiņi euro piecdesmit 
viens cents), izsoles solis EUR 200,00 (divi simti 
euro nulle centi)) un nekustamo īpašumu 
“Borbaļīši” (Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, 
kadastra numurs 76940020298, kas sastāv no 
zemes vienības — 3,1 ha platībā, nosacītā cena 
EUR 3 234,31 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit 
četri euro trīsdesmit viens cents), izsoles solis 
EUR 200,00 (divi simti euro nulle centi)). 

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no objekta 
nosacītās cenas.
Izsoles reģistrācijas maksa — 20,00 EUR 
(divdesmit euro un nulle centi).
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2020.
gada 8. janvārī plkst. 16:00.
Izsole notiks 2020.gada 15. janvārī plkst. 12:00 
Vārkavas novada domes sēžu zālē, 2.stāvā.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Vārkavas 
novada administrācijas kancelejā, Skolas iela 5, 
Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas nov., darba 
laikā vai www.varkava.lv. Papildu informāciju 
var saņemt, zvanot pa tālr. 26562334.
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Clean R informē par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 
izmaiņām

Vides pakalpojumu 
uzņēmums SIA “Clean 
R” informē, ka ar 2020. 

gada 1. janvāri Vārkavas novadā  tiek noteikts 
jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs.   
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas lēmumam ar 2020. gada 1. janvāri 
stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Cinīši”, 
kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tāpat 
informējam, ka maksas pieaugums saistīts ar 
būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa 
(DRN) likmē – no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par 
vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. 
Atgādinām, ka saskaņā ar DRN likumu, DRN 
likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 
2020. gadam.  
Saistībā ar augstākminētajām izmaiņām no 
2020. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās 
apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. No minētā datuma tarifs par 
viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu būs 26,56 EUR (ieskaitot 
PVN). 
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu 
sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, vai 
Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un 
piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu 
apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu 
apkalpošanas centru zvanot: 67111001 vai 
rakstot: kc@cleanr.lv. 

Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi 
no 01.01.2020: 
Konteinera 
tilpums, mᶟ

EUR 26,06 
(t.sk. PVN)

EUR 26,56 
(t.sk. PVN)

pieaugums 
EUR (t.sk. 
PVN) uz vienu 
konteinera 
tukšošanas 
reizi no 
01.01.2020

Cena par 
vienu 
konteinera 
tukšošanu 
no 
01.11.2019

Cena par 
vienu 
konteinera 
tukšošanu 
no 
01.01.2020

0,24 6,25 6,38 0,13
0,66 17,20 17,53 0,33
1,1 28,67 29,22 0,55

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas likumam, maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 
komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver 
arī DRN, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, 
ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu 
apglabāšanas tarifam, tiek pārrēķināta kopējā 
pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas 
spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa 
spēkā stāšanās dienas.

Notiks apmācības augu aizsardzības līdzekļu apliecības iegūšanai
LLKC, Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulv. 
21b, 2020. gada februārī un martā tiks rīkotas 
augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas 
apmācības- AAL lietotājiem un AAL lietošanas 
operatoriem.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi 
par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju 
un augu aizsardzības konsultantu apmācību un 
apliecību izsniegšanas kārtību”,
persona: 
- kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāja apliecību vienlaikus uz 5 gadiem 
iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja 

statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
operatora statusu, (30 stundu apmācību kurss, 
maksas mācības 181,50 eiro (ar PVN));
- kas saņēmusi augu aizsardzības līdzekļa 
lietošanas operatora apliecību (derīgums 
10 gadi), iegūst iespēju darbībām ar otrās 
reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem 
(6 stundu apmācību kurss, maksas mācības 
40,00 eiro (ar PVN)).
Uz mācībām apliecību saņemšanai  pieteikties 
līdz 20.01.2019., pie SIA LLKC Preiļu KB 
augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas 
tel. 25907315;      e-pasts: inese.magdalenoka@
llkc.lv
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Vārkavas novadā notikušas iedzīvotāju sapulces 

Iedzīvotāju sapulce Vārkavas Tautas namā, 5. decembrī.
No 3. līdz 5. decembrim Vārkavas novadā 
notika Vārkavas novada iedzīvotāju sapulces, 
kurās iedzīvotāji tika informēti par pašvaldības 
aktualitātēm un tika atbildēts uz iedzīvotāju 
jautājumiem. Sapulcēs piedalījās Vārkavas 
novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, 
izpilddirektors Elmārs Sparāns, pagastu pārvalžu 
vadītājas Mairita Stulpiņa un Skaidrīte Medne, 
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča, lauku 
attīstības speciāliste Ilga Ušacka, zemes lietu 
speciālists Dzintars Cimdiņš, Kultūras Centra 
vadītājs Andris Lazdāns un sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marika Smane.  
Iedzīvotāju sapulču laikā izskanēja šādi 
ierosinājumi novada domei: 

1. Sekot līdzi ceļa posmu Pūgaiņi - Egļupe - 
Švaļbišķi un Raunieši - Slapkava - Švaļbišķi 
- Mačāni   ceļu stāvoklim, jo šobrīd šo 
ceļa posmu pieguļošajos mežos notiek 
intensīva mežu izciršana un izvešana.

2. Uz kapusvētku laiku Vārkavas novada 
Vārkavas kapos novietot papildus tualetes.

3. Nosūtīt iedzīvotāju parakstītu vēstuli 
Latvijas Valsts ceļiem, par metāla barjeru 
ierīkošanu uz vasts ceļu bīstamajām 
posmiem, piemēram, pie tilta Vecvārkavā, 
Krīvorē - ceļa posmā, kur upe pietuvojas 
ceļam un citos bīstamajos valsts ceļu 
posmos Vārkavas novada teritorijā. 

4. Saistībā ar administratīvi teritoriālo 
reformu izskanēja ierosinājums 
pievienoties pie Daugavpils novada, kā tas 
vēsturiski arī bijis. 

Paldies, iedzīvotājiem par atsaucību un 
ierosinājumiem!  

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marika Smane

Nosvinēti Ģimeņu svētki
9. novembrī Vārkavas Tautas namā tika svinēti 
ģimeņu svētki. Šogad koncerta apmeklētājus 
ar savu brīnišķīgo balsi un dziedājumu priecēja 
Atis Auzāns ar pavadonēm. Pēc koncerta kā 
ierasts notika balle ar groziņiem, kurā muzicēja 
Romualds Kairāns. 
Ik gadu tuvojoties Lāčplēša dienai Vārkavas 
novadā tiek atzīmētas Vārkavas novada 
iedzīvotāju apaļās kāzu jubilejas un pāri tiek 
aicināti priecāties par ilgus gadus kurtu uguntiņu, 
gadalaiku mijas sagaidīšanu un vienkopus, cauri 
gadiem palikšanu un ziedēšanu. Šogad kāzu 
jubilejas kopā svinēt tika pieteikti seši Vārkavas 
novada kāzu jubileju svinētāji. 
Kā katru gadu arī šogad sirsnīgus apsveikuma 
vārdus kāzu jubileju svinētājiem teica Vārkavas 
novada priekšsēdētāja Anita Brakovska. 
Kā pirmie ģimeņu svētkos tika sveikti Broņislava 
un Staņislavs Caunas, kuri šogad nosvinējuši 
savas smaragda kāzas jeb 55. kāzu jubileju. 
Rubīna kāzas jeb 40 gadu kāzu jubileju svinēja 
Zinaīda un Juris Maskalāni. Irēna un Jānis Brusi 
šogad nosvinēja 35 gadu kāzu jubileju jeb 
kristāla kāzas. Pērļu kāzas jeb savu 30 gadu kāzu 

jubileju šogad svinēja  divi pāri Inta un Andrejs 
Klindžāni, un Marija un Jānis Lazdāni. Līga un 
Sanis Vuškāni šogad nosvinējuši Rožu kāzas jeb 
10 gadu kāzu jubileju. 

Kāzu jubileju gaviļnieki Ģimeņu svētkos, Vārkavas 
Tautas namā, 9. novembrī. Foto: I. Poplavska. 

Vēlriez sirnīgi sveicam kāzu jubileju gaviļniekus 
un novēlam vēl ilgus, laimes un sapratnes pilnus 
gadus kopā nodzīvot!

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marika Smane
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Aizvadīts Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums
16. novembrī Vārkavas novada Rožkalnu Kultūras 
namā notika Latvijas Valsts proklamēšanas 
101. gadadienai veltīts koncerts. Pasākuma 
laikā tika sveikti Vārkavas novada atzinības 
un goda rakstu saņēmēji. Koncertā piedalījās 
Vārkavas vidusskolas skolēni, Kristīne Šomase 
un Rikardions. 
Pasākumu atklāja Vārkavas novada Kultūras 
Centra vadītājs Andris Lazdāns ar īsu ieskatu 
valsts vēsturē. Turpinājumā, kopīgi tika 
nodziedāda Latvijas valsts himna. Pēc kuras 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska teica aizkustinošu un iedvesmojošu 
apsveikuma runu valsts svētkos visiem novada 
iedzīvotajiem un tā viesiem. 
Folkloras kopa ‘‘Vuolyudzeite’’ priecēja skatītājus 
ar savu dziesmu un runas priekšnesumu.
Pasākuma laikā ar atzinības rakstiem tika 
apbalvoti: Vita Kirilova, Mārtiņš Šalkovskis, 
Leontija Kirilova, Broņislava Gavare, Andris 
Plivda, Irina Stepanova un Irēna Leikuča.

Goda raksta saņēmēja Valentīna Mačāne 
ar dēliem Jāni un Juri. Foto: M. Smane

Lai skatītājus nenogurdinātu garās, nerimstošās 
sveicēju rindas, starp atzinības rakstu saņēmēju 
sveikšanu ar saviem deju priekšnesumiem 
uzstājās Vārkavas viduskkolas 3. - 4. klašu Tautas 
deju kolektīvs.
Pasākuma laikā tika sveikti arī divi goda rakstu 
saņēmēji -  Aigars Ručs un Valentīna Mačāne.
Diemžēl atzinības raksta saņēmējs Andrejs 
Klindžāns un goda raksta saņēmējs Igors Petrovs 
uz pasākumu nevarēja ierasties personīgu 
iemeslu dēļ, tādēļ atzinības un goda raksti 
viņiem tika nogādāti personīgi.
Pēc Vārkavas novada iedzīvotāju godināšanas uz 
skatuves kāpa apburošie, šarmantie un vienmēr 
galantie Kristīne Šomase un Rikardions ar savu 
koncertprogrammu. Koncertā skanēja 

Kristīnes un Rikardiona rīkotais deju konkurss. 
Foto: M. Smane

tādas labi zināmas dziesmas kā ‘‘Zibsnī zvaigznes 
aiz Daugavas’’, ‘‘Nāk rudens’’, ‘‘Raudāja māte’’, 
‘‘Puķu nakts’’, ‘‘Es dziedāšu par tevi tēvu zeme’’, 
‘‘Dažu skaistu ziedu’’, ‘‘Uzsniga sniedziņš 
balts’’ un  citas. Rikardions nodziedāja arī 
savas dziesmas ‘‘Mīlas tuksnesis’’, ‘‘Vilciens’’, 
‘‘Gliemezītis’’ un ‘‘Starp vasaru un ziemu’’, bet 
Kristīne Šomase nodziedāja savu dziesmu ‘‘Lai 
izdodas tev’’.
Koncerta noslēgumā Kristīne Šomase un 
Rikardions visus skatītājus lustīgi iekustināja 
pirms gaidāmās balles, noorganizējot nelielu 
deju konkursu. Kristīnes simpātijas ar savu 
dejošanu iekaroja Andris Lazdāns, saņemot 
balvā Kristīnes Šomases dziesmu albumu 
‘‘Dimanta Zieds’’, bet Rikardiona simpātijas 
iekaroja mūsu novada  priekšsēdētāja Anita 
Brakovska, saņemot balvā Rikardiona dziesmu 
albūmu ‘‘Džambā Džasā’’.

Deju konkursa  uzvarētāji ar iegūtajām balvām - 
Andris Lazdāns un Anita Brakovska. Foto: M. Smane

Pasākuma turpinājumā notika jautra svētku 
balle kopā ar Ivarmīnu.

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marika Smane
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Pasākumi Vārkavas vidusskolas bibliotēkā novembrī
Kā katru gadu, arī šogad skolas bibliotēkā tika 
atzīmēta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, kuras 
moto bija „Svētki ziemeļos”. Īpašā jautrībā tika 
svinēta Pepijas Garzeķes dzimšanas diena.
No 11. – 15. novembrim  Tēvzemes nedēļas 
ietvaros notika zīmējumu konkurss ‘’Es zīmēju 
Latviju’’. Zīmējumu konkursā tika aicināti 
piedalīties visi skolēni un pirmsskolas grupiņas 
audzēkņi. Darbus katrs zīmētājs varēja izpildīt 
sev mīļākajā tehnikā. Darbu vērtēšanā tika 
ņemta vērā oriģinālākā ideja, rūpīgāk uzzīmētais 
un tematam atbilstošākais darbs. Labāko darbu 
autori saņēma pārsteiguma balvas. Apbalvoto 
vidū bija Valters, Emīls, Intars (1. klase); Elza, 
Rēzija, Evija (2. klase); Jēkabs, Oļegs, Daniela 
(3. klase); Dita, Sanija, Madara Līga (4. klase); 
Mārtiņš (5. klase); Elīna, Linda (7. klase); Sandra, 
Gunta (8. klase); Vineta, Pauls, Patriks (9. klase); 
Dace, Lauris, Dmitrijs, Andis (10. klase);  Sigita 
(11. klase); Sandis B. (12. klase) un Jānis, Agija, 
Henrijs,Vairis (pirmsskola). 
Pašlaik zīmējumi izrotā skolas gaiteni un  ir 
skatāmi arī skolas bibliotēkā.
13. novembrī skolas bibliotēkā norisinājās 
tradicionālais Stāstnieku konkurss ‘’Teci, 
teci, valodiņa!’’. Konkursā piedalījās folkloras 
kopas “Volyudzeite” dalībnieki. Katrs konkursa 

dalībnieks stāstīja latviešu tautas vai citas tautas

 Pepijas Garzeķes dzimšanas dienas svinības Vārkavas 
vidusskolas bibliotēkā, 5. novembrī.

pasaku, dzīves atgadījumu no savas, vecāku, 
radinieku vai draugu dzīves un anekdoti.
Konkursa mērķis bija attīstīt un izkopt 
stāstīšanas prasmes, bagātināt vārdu krājumu 
un iesaistīties Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un kopšanā. Konkursa dalībnieki 
varēja iegūt Mazā un Lielā stāstnieka titulu. Visi 
konkursa dalībnieki saņēma balvas. Ceļazīmi uz 
Dienvidlatgales Stāstnieku konkursa pusfinālu 
Līvānos izcīnīja Valters Vilcāns (1. klase), Ērika 
Some (3. klase), Elvis Laganovskis (4. klase) un 
Mārtiņš Upenieks (5. klase). 
Šobrīd skolēni gatavojas Nacionālās Skaļās 
lasīšanas sacensībām.

“Mediju” pulciņa dalībniece Estere Spiridonova

LABDIEN, DĀRGIE VĀRKAVAS NOVADA SENIORI!

Esam Ziemassvētku gaidīšanas laikā! Jauku Jums 
ADVENTES laiku un priecīgus Ziemassvētkus!
Vārkavas novada pensionāru biedrība ar 
Jums kopā vēlas šogad svinēt Ziemassvētkus 
28.decembrī Rimicānos. Gada laikā esam 
bijuši ciemos pie kaimiņu novadu pensionāru 
biedrībām, tāpēc esam uzlūguši kaimiņus 
pie sevis uz svētkiem. Pie mums ciemosies: 
Riebiņu senioru biedrība “Riebiņu varavīksne”, 
Rušonas dziedošo senioru ansamblis, Sīļukalna  
pensionāru biedrība “Zilais lakatiņš”, Vanagu 
seniori, Aglonas pensionāru biedrība un Leiču 
pensionāru biedrība. Esiet, mūsējie seniori,  
atsaucīgi un palīdziet organizēt šo plašo draugu 
kopā būšanu. 
4.janvārī SDK “Dzīves virpulī” svinēs gada 
jaukākos svētkus ar saviem draugiem Rimicānos. 
Atbalstiet, un nāciet uz pasākumu. 
Decembrī sniedzām Kalupes pansionātā 
Ziemassvētku gaidīšanas koncertu un esam 
priecīgi, ka varam kaut nedaudz iepriecināt 
cilvēkus, kuru mūžs pagājis darbā un ģimenes 
rūpēs.

Kalupes aprūpes centrā
23.decembrī viesosimies pašmāju aprūpes 
centrā “Vārkava”.  Gatavojam programmu un 
priecīgi būsim, ka tā izdosies. 
Priecīgus Jums visiem ZIEMSSVĒTKUS UN 
Laimīgu jauno gadu!

Jūsu Vārkavas pensionāru biedrība, decembris 2019
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Notikumu karuselis Vārkavas vidusskolā

Cerībā, ka pasākumu skaits mazināsies, gaidījām 
novembra mēnesi, bet viss turpinājās pa vecam.
Ir atsākušās mācību priekšmetu olimpiādes. Kā 
pirmā bija starpnovadu angļu valodas olimpiāde 
10. - 12. klasēm, kurā Kristians Plots (11. klase) 
ieguva 3. vietu, bet Andrejs Ločs (11. klase) - 2. 
vietu. Starpnovadu krievu valodas olimpiādē 9. 
- 12. klasēm Sandis Brakovskis (12. klase) ieguva 
2. vietu.
TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks”pusfinālā 8. klases 
skolnieks Ernests Lazdāns kļuva par uzvarētāju 
un tika uzaicināts kopā ar līdzjutējiem piedalīties 
spēles finālā.
Skolā notika arī Ekoskolas rīcības nedēļa. Pēc 
žūrijas vērtējuma Ekoskolu rīcības dienās 
Vārkavas vidusskola tika apbalvota ar galda 
spēļu komplektu.
10. - 12. klašu skolēni iesaistījās karjeras 
nodarbībā ”Kā kļūt produktīvākam? ”.
Domājot par veselīgu uzturu, turpinām dalību 
projektos ”Skolas piens” un “Skolas auglis”.
13. novembrī, projekta ”Latvijas skolas soma” 
ietvaros, 8. – 9. klases skolēni devās ekskursijā 
uz Rīgu, kur apmeklēja ”Laimas” šokolādes 
muzeju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, 
kā arī kinoteātrī ”CINAMON” noskatījās filmu 
„Dvēseļu putenis”.

Vārkavas vidusskolas 3.-4.kl. Tautas deju kolektīvs 
Rimicānu KN, 16. novembrī.

15. novembrī skolas deju kolektīvs piedalījās 
Latvijas dzimšanas dienas koncertā skolā un 
novada aprūpes centrā, deju kolektīvu koncertā 

Galēnos, bet 16. novembrī - koncertā Rimicānu 
kultūras namā.
15. novembrī Vārkavas vidusskolā ieradās 
vēsturnieks Agris Dzenis, no kura stāstījuma 
uzzinājām daudz interesantu faktu par Latvijas 
vēsturi.
28. novembrī 8. - 12. klašu skolēniem bija 
iespēja praktiski darboties LU vadītajās fizikas 
nodarbībās,  jo skolā bija ieradušies pārstāvji 
no LU fizikas - matemātikas fakultātes, 
lai popularizētu optometrijas nodaļu. 
Izglītojamajiem tika dota iespēja iepazīties 
ar to, ko māca optometrijas nodaļā un darba 
iespējām pēc studiju beigšanas. Nodarbību 
laikā izglītojamajiem bija iespēja praktiski 
iepazīties ar gaismas vadiem, to pielietošanu un 
acs uzbūvi un to, kā notiek redzes korekcija.
29. novembrī notika programmēšanas, 
robotikas un elektronikas nodarbība.
Pateicībā par aktīvu dalību Labo darbu nedēļā, 
30. novembrī 50 mūsu skolas skolēni kopā ar 
skolotājiem apmeklēja bezmaksas HK ”Dinamo 
Rīga” hokeja spēli.
Arī šogad skolā un ārpus tās notiek aktīva 
sportošana. 7. novembrī 7. - 9. klašu sportisti 
piedalījās volejbola sacensībās Līvānos.
21. novembrī 3. - 6. klašu skolēni piedalījās 
”Mazās balvas” sacensībās Preiļos. Sacensībās 
trīs 3. vietas izcīnīja Ērika Some; vienu 3. vietu- 
Matīss Sparāns, Alise Krūmiņa, Nellija Ceple, 
Sanija Birule un Eduards Melderis; vienu 2. vietu 
ieguva Dita Ruzģe, taču trīs 2. vietas izcīnīja 
Olivers Šebels. Godalgoto 1. vietu ieguva Oļegs 
Furtikovs un Guntis Sparāns. Lai veicas visiem 
sportistiem arī turpmāk!
Nu skolā ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Mācāmies dziesmas, dzejoļus, rotājam klašu 
telpas, gatavojam dāvaniņas saviem mīļajiem, 
jo ar katru dienu tuvāk un tuvāk nāk šie gada 
baltākie un jaukākie svētki...

                                “Mediju”pulciņa dalībnieces 
Vineta Macuļēviča un Daniela Smolenska

Tēvzemes nedēļa Vārkavas vidusskolā
Sākot ar 11. novembri skola vairāk iekrāsojās 
sarkanbaltsarkanās krāsās, jo notika dažādi 
Tēvzemes nedēļas pasākumi.
11. novembra pēcpusdienā skolā notika 
pasākums veltīts Lāčplēša dienai. Vecāko 
klašu skolēni ar dzejas un vēstures avotu 
palīdzību klātesošos iepazīstināja ar 1919. gada 

vēsturiskajiem notikumiem. Savā uzrunā sīkāk 
par Brīvības cīņām un  varonību pakavējās 
skolas direktore I. Kivleniece.
Ar klusuma brīdi tika godināti visi karavīri, kuri 
krituši, aizstāvot mūsu zemi vai pildot militārās 
misijas dažādās pasaules vietās. Tika aizdegtas 
svecītes mūsu varoņu piemiņai.
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Lāčplēša diena Vārkavas vidusskolā , 11. novembrī.
Pēc tam viss skolas kolektīvs devās pie Dubnas, 
kur skolas zēnu ansamblis nodziedāja karavīru 
dziesmu un nolika aizdegtās svecītes uz Dubnas 
tilta. Pasākumā piedalījās arī Zemessardzes 
3. Latgales brigādes 35. kājnieku bataljona  
pārstāvji.  Īsu uzrunu teica rotas komandieris, 
virsleitnants V. Vjakse. Atskanot zalvēm, tika 
godināta karavīru piemiņa.
Vēlāk skolā notika ”Melnās kafijas vakars”, 
kura laikā klausījāmies karavīru dziesmas, 

mielojāmies ar melnu miežu kafiju, rupjmaizi 
un ievārījumu.
14. novembrī 7. - 12. klašu skolēni tika aicināti 
uz spēli ”Es mīlu Tevi, Latvija! ”. Pasākumu vadīja 
8. klases skolēni. Klašu komandas iepazīstināja 
citas komandas ar paveikto mājas darbu, kura 
temats bija ”Es dzīvoju Vārkavas novadā”. 
Pasākuma laikā notika radoši uzdevumi un 
spēles par Latviju. Uzvarētāju godā tika 11. 
klases komanda.
15. novembrī skolas svētku zālē notika pasākums 
”Svētki Latvijai”. Pasākuma laikā valdīja īpaši 
patriotiska noskaņa. Ar dziesmām svētkos 
Latviju sveica 1. - 4. klašu koristi, zēnu un meiteņu 
vokālie ansambļi, folkloras kopa ”Volyudzeite”. 
Ar dzeju un prozas vārsmām klātesošos sveica 
skatuves runas pulciņa dalībnieki, bet skaistu 
dejas soli rādīja 3.- 4. klašu dejotāji.
Visus klātesošos svētkos sveica skolas direktore 
I. Kivleniece un SP prezidente S. Stivriška.

 “Mediju”pulciņa dalībnieces 
Sandra Brakovska un Sanija Poplavska

Folkloras kopas „Volyudzeite” aktivitātes
Folkloras kopai “Volyudzeite” novembris 
bija ļoti darbīgs. Ar skaistākajām latgaliešu 
tautasdziesmām un nelielu montāžu, kā arī  
krāšņi saposušies, Latviju svētkos sveicām 
skolā, sociālās aprūpes centrā ”Vārkava”, kā arī 
Rimicānu kultūras namā.
28. novembrī mūsu skolas stāstnieki piedalījās 
Dienvidlatgales Stāstnieku konkursā ”Teci, teci, 
valodiņa!” Līvānos. Valters Vilcāns (1. klase), 
Ērika Some (3. klase), Elvis Laganovskis (4. klase), 
Mārtiņš Upenieks (5. klase) ieguva 1. pakāpes 
diplomu un titulu ”Lielais stāstnieks”. Elvis un 
Mārtiņš Dienvidlatgales novadu 7. decembrī 
pārstāvēs Stāstnieku konkursa finālā Rīgā.
Ļoti nopietni “vālodzēni” apgūst rotaļu 
programmu, lai izcīnītu ceļazīmi uz XII Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Folkloras kopa ‘‘Volyudzeite’’ pasākumā ‘‘Rotaļu vija 
Latvijai’’ Vārkavas vidusskolā, 29. novembrī

 29. novembrī notika tradicionālais Vakarēšanas 
pasākums, kura tēma šogad bija ”Rotaļu vija 
Latvijai”. Pasākumā bez pašu “Volyudzeites” 

piedalījās folkloras kopas: “Ceiruleits” no 

‘‘Rotaļu vija Latvijai’’ Vārkavas vidusskolā, 29. novembrī
Līvāniem, “Žibacteņa” no Aglonas, “Dzeipureņš” 
no Salas, “Jumalāni” no Riebiņiem, “Kamolītis” 
no Preiļiem.
Kopā izdejojām un izdziedājām 25 rotaļdejas. 
Pasākumā piedalījās 150 skolēni, kuriem mīļa ir 
latviešu tautas folklora. Visiem dalībniekiem un 
ciemiņiem ļoti patika „Goda dancis”, kurš tika 
izpildīts ar īpašu sirsnību. 
Pēc 1. rotaļu daļas visi folkloristi baudīja svētku 
mielastu. Paldies gribam teikt mūsu sponsoriem: 
SIA ”Daugulis & Partneri”, SIA ”LEIDZI”, teicējai 
Valentīnai Mačānei, z / s “Kārkliņi” un, protams, 
mūsu vecākiem! Par gardajām plātsmaizēm un 
žagariņiem – PALDIES pavārītēm!
Cerams, ka līdz skatei paspēsim apgūt visu 
Dziesmusvētku programmu.
                  “Mediju” pulciņa dalībniece Daina Gailuma
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Izdota Vārkavas novada radošo darbu un atmiņu stāstu grāmata
25. janvārī plkst. 11.00 Vārkavas vidusskolā 
(Skolas ielā 4, Vecvārkavā) notiks Vārkavas 
novada cilvēku radošo darbu un atmiņu stāstu 
grāmatas “Mazo mirkļu lielie stāsti” atklāšanas 
pasākums. Grāmatā ir apkopoti 30 Vārkavas 
novada cilvēku radošie darbi — dzeja, proza, 
atmiņu stāsti un dzīvesstāsti, fotogrāfiju, 
zīmējumu un gleznu attēli.
Grāmatas atklāšanas pasākumā aicināti 
piedalīties visi tās autori: 
   Andris Punculis, Leontija Kirilova,
   Antons Erts, Marija Dzerkale,
   Astrīda Spūle, Olga Vidauska,
   Ārija Vaivode, Onufrijs Pujats,
   Bonifācijs Vaivods, Otīlija Sparāne,
   Džeina Gavare, Rainers Kriškāns,
   Egita Kancāne, Regīna Bramane,
   Emīlija Kancāne, Regīna Prikule,
   Helēna Piziča, Renāte Andiņa,
   Helēna Lazdāne, Santa Ozerska,
   Ieva Vaivode, Sintija Maļkeviča,
   Irēna Leikuča, Tekla Romanovska,
   Janīna Ancāne, Valentīna Dzene,
   Jevgeņijs Siksnāns, Zane Lāce,
   Laima Pūga, Zenta Upeniece.

Uz pasākumu tiek aicināti visi autoru draugi, 
radi un kaimiņi, kā arī jebkurš Vārkavas novada 
iedzīvotājs un ciemiņi no citiem novadiem! 
Jaukajā  satikšanās brīdī izskanēs grāmatas 
autoru radošo darbu lasījumi, dziesmas, 
pateicības vārdi un, protams, visi klātesošie 

tiks iepazīstināti ar jauno izdevumu, kas būs 
pieejams ikvienam pasākuma viesim. 

“Triju gadu laikā grāmata “Mazo mirkļu lielie 
stāsti” ir izveidojusies par ļoti interesantu, 
krāsainu un sirsnīgu izdevumu, kuru galvenie 
varoņi ir mums apkārt dzīvojošie cilvēki. To 
īpašu padara autoru fotogrāfijas dažādos laikos, 
apraksti par sevi un rokraksti, kas ievietoti 
izdevumā. Paldies visiem cilvēkiem, kas izteica 
vēlmi dalīties ar saviem darbiem un labprāt 
iesaistījās šajā piedzīvojumā! Sākumā bija 
nelielas bažas, kā šo raibo saturu salikt kopā 
vienā grāmatā, taču iegūtais rezultāts, manuprāt, 
ir labs. Lasītājs varēs priecāties par skaistajām 
bildēm, gūt baudījumu no dzejas rindām 
un prozas darbiem, smieties līdzi gaišajiem 
bērnības atmiņu aprakstiem vai notraukt kādu 
asaru par autoru smagajiem dzīves brīžiem”, tā 
par jauno izdevumu stāsta tā satura apkopotāja 
Dagnija Dudarjonoka. 
Grāmata tikusi izdota un atklāšanas pasākums 
tiek īstenots ar Vārkavas novada domes 
finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas par 
pasākuma norisi, zvanot pa tālr.: 20385972. 

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marika Smane

Veidosim kopā fotoizstādi „Vārkavas novada kultūrvēsturiskās vietas”

Foto: A.Upeniece
Vārkavas novada iedzīvotāj, lūdzam pārskatīt 
savas fotogrāfijas, iespējams tieši Jūsu foto 
arhīvā ir atrodama kāda fotogrāfija, kurā 
iemūžināta kāda mazāk zināma kultūrvēsturiska 

vieta Vārkavas novadā. Lūdzam iesniegt savas 
fotogrāfijas  fotoizstādei „Vārkavas novada 
kultūrvēsturiskās vietas”. 
Fotogrāfijas var iesniegt līdz 27. decembrim :
Vārkavas novadpētniecības muzejā, Tālrunis: 
27059046, e- pasts elvira.abolina@varkava.lv 
vai muzejs@varkava.lv
Upmalas bibliotēkā – Aldai Upeniece , e-pasts 
alda.upeniece@gmail.com  Tālr. 29295225
Fogogrāfijas arī  iespējams noskenēt Rožkalnu 
bibliotēkā  - Iveta Some.
Jūsu fotogrāfijas, kas ir papīra formātā, 
ieskenēsim un atdosim īpašniekam. 
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Vārkavas novadpētniecības muzeja aktualitātes 
Vārkavas novadpētniecības muzejs decembrī 
apciemo Sociālās aprūpes centru, lai kopā ar tā 
iedzīvotājiem  katru pirmdienas pēcpusdienu 
iedegtu adventes svecīti. Pirmajā  adventes 
pirmdienā aprūpes centrā skanēja  Džeinas 
Gavares un viņas meitiņas Laimes priekšnesumi 
un dziesmas. Pirmo svecīti iededza aprūpes 
centra vadītāja Lidija Krasnais. Nākamo 
pirmdienu pēcpusdienās skanēs vokālā 
ansambļa “Melodīvas” dziedātās dziesmas. 
20. janvārī Vārkavas novadpētniecības muzejs 
kopā ar Vārkavas vidusskolu rīkos Barikāžu 

atceres pasākumu.
Aicinu ikvienu iegriezties Vārkavas 
novadpētniecības muzejā un apskatīt ikgadējo  
ziemassvētku rokdarbu izstādi, varbūt rodas 
kāda ideja Ziemassvētku dāvanai….
Novēlu visiem, lai piepildās visi tie sapņi, 
kas mīlēti, loloti, kamolā satīti, kā bērnības 
rakstainie dūraiņi – Mīļākie, siltākie, vienīgie.
Lai jauks un mierīgs šis adventa laiks! 

Novadpētniecības muzeja vadītāja 
Elvīra Aboliņa

Aicinām apmeklēt rokdarbu 
izstādi

No 16. - 30. decembrim IAC ‘‘Vanagi’’ 
(Vārkavas novada Vanagos) tiek rīkota 
tradicionālā rokdarbu izstāde ‘‘Iepriecieni 
sevi vai kādu citu Ziemassvētkos!’’.
Izstāde apskatāma IAC ‘‘Vanagi’’ darba 
laikā.
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  
reģistrācijas numurs 000740194. 

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija. 
Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,  
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr. 

28239646. E-pasta adrese:  
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv. 

Izdevumu  sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  
attiecību speciāliste Marika Smane, mob.tālr.: 20385972; E-pasta 

adrese: info@varkava.lv vai marika.smane@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/


