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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr.4 (131) 14.06.2019. 

Zied pļavas, zied noras, zied mežmalas… Vienkārši — 
pasaule zied.
Atkal klāt Saulgrieži, atkal klāt skaistais Jāņu laiks.
Ar svinīgu zāļu vakaru, vēlu un augstu sauli, visu 
uzplaukušo puķu burvību, ar ozola vainagiem vīriem un 
ziedu vainagiem sievām, ar ugunskuriem — tādi, jau caur 
gadu simteņiem, atnāk šie skaistie svētki. 
Un atkal man gribas Jums, cienījamie novada iedzīvotāji, 
teikt sirds siltus vārdus.
Lai mīlestība, saticība, ģimenēs un draudzīgas attiecības 
visiem savā starpā.
Lai augstu uzvijas ugunskuru liesmas, lai nepietrūkst 
dziesmu, ko skandināt draugu lokā visu Jāņu nakti.
Lai saimnieku acis priecē un dvēseli silda skaisti dārzi, 
labības lauki un ražīgi ganāmpulki.
Lai zvaigžņu gaisma iekrīt sejā katram no tuvu stāvoša, 
mīļa acu skata.
Arī nākamajām dienām paņemsim līdzi kaut ko no 
Saulgriežu brīnuma. Paņemsim spēku no jāņuzālēm, no 
gaismas, no dziesmām un paši no sevis. No savas dvēseles 
gaismas, ko tā sevī slēpj. Un, lai tad, kad pār mūsu sētām, 
dārziem, laukiem, pār mūsu mīļo zemīti, brauks Dieviņš 
un Laimīte, nekrīt Laimes kumeliņš.

Svētīgus svētkus vēlot —
Anita Brakovska

Līgo vakarā
Debess sārta kvēl.

Liekas, uzplaukušas tajā
Košas magones.

Jāņuguns liesmas
Atmirdz debesīs,

Līgotāju dziesmas
             Vieno visus mūs.  

Šajā gaismas naktī
Katrā sirdī prieka guns,

Tā neapdzisīs, spoži kvēlos,
Spēku citas sirdis dos.

                   /Māra Šnē/

Lai tradīcijām bagāti Līgo svētki!

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
Mairita Stulpiņa

Kas apjoza zelta jostu 
Ap to manu rudzu lauku? 
Jāņa bērni apjozuši 
Jāņu nakti līgodami. 

 

Priecīgus vasaras  
   saulgriežus! 
 

Vārkavas pagasta pārvalde  

Lai līst vissiltākais lietus 
Visdzidrāko rasu dod rīts, 
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma, 
Lai katrs paņem sev līdz!  

 

 

Prieku, līksmi Līgo svētkos! 
 
 

Vārkavas novada Sociālais dienests 
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (28.05.2019.) tika izskatīti divpadsmit darba kārtības jautājumi. 
1. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 30.04.2019 lēmumā Nr.70 “Par dzīvojamo 
telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai 
Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā”.

Lēmums: 
Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 30.04.2019 lēmuma Nr.70 “Par 
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā 
esošajai mājai Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā” 
2.punktā, aizstājot skaitli „0,1342” ar skaitli „0,43”.

3. Par zemes gabala ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 
atsavināšanai.
4. Par izdevumu segšanu.
5. Par pašvaldības zemes vienību nodošanu apakšnomā.
6. Par zemes ierīcības projekta „Dzimtas” apstiprināšanu.
7. Par Vārkavas novada domes 29.11.2016. lēmuma Nr. 224 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu.
8. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
9. Par nosaukuma piešķiršanu.
10. Par būves nomu.
11. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225 “Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.
gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (05.06.2019.) tika izskatīti trīs darba kārtības jautājumi.
1. Par zemes iznomāšanu.
2. Par līguma slēgšanu un finansējuma piešķiršanu:

Lēmums: 
1. Slēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Kontrols-A, reģ.Nr.52403042571, juridiskā adrese: 
Dārzu iela 74 - 40, Rēzekne, LV-4601 Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 14, Rimicānos, jumta remontam, 
par kopējo summu EUR 28 362,59 (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro 59 centi) ar 
pievienotās vērtības nodokli.
2. Līgumu saistību izpildei finansējumu EUR 1 748 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit astoņi EUR) 
paredzēt no pašvaldības budžeta sadaļas komunālā saimniecība  un EUR 4 115 (četri tūkstoši viens simts 
piecpadsmit EUR) paredzēt no pašvaldības budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

3. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019. gada 26.februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 146 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»

Sakarā ar Vārkavas novada domes kasieres 
atvaļinājumu, no šī gada 10. jūnija līdz 2. jūlijam 
(ieskaitot) domes kases darba laiks būs no 08.00 
līdz 14.30. 

Vārkavas novada 
domes Kultūras 
centra zālē (Skolas 
ielā 5, Vecvārkavā) 
a p s k a t ā m a 
Daces Abrickas 
gleznu izstāde. 
Apmeklētājiem izstāde 
ir pieejama apskatei 
domes administrācijas 
darba laikā.

Vārkavas novada dome pārdod demontētos logus un 
durvis:
-plastmasas pakešu logs – 2,11 x 2,03, cena -  EUR 105,79;
-plastmasas pakešu logs – 1,18 x 2,05,  cena - EUR 65,79;
-plastmasas pakešu logs – 2,27 x 2,06, cena - EUR 115,79;
-plastmasas pakešu logs – 3,01 x 2,01, cena - EUR 135,79;
-plastmasas pakešu logs – 1,27 x 1,80, cena -  EUR 65,79;
-plastmasas pakešu logs –2,10 x 1,47,  cena - EUR 75,79;
-plastmasas pakešu logs – 2,05 x 1,42,  cena - EUR 75,79;
-pelēkas metāla durvis –2,10 x 1,00, cena- EUR 55,79;

-oša koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju 
vērtnēm- 2,40x 0,72 un 2,40x 0,72, cena - EUR 145,79;
-priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju 
vērtnēm- 2,34 x 0,86 un 2,34 x 0,32, cena - EUR 75,79;
-priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju 
vērtnēm-2,34 x 0,85 un 2,34x 0,34,  cena - EUR 75,79.

Papildu informācija zvanot pa tālr.: 29446486. 

Vārkavas novada dome pārdod demontētos 
logus un durvis

Paziņojums par kases darba 
laika maiņu 

Kultūras centra zālē jauna 
gleznu izstāde
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AKTUĀLI
Novados īstenos Mazo grantu projektus

Šogad ar Preiļu, Aglonas, 
Līvānu un Vārkavas novada 
domes finansiālu atbalstu 
tiks īstenoti 22 projekti. 
Pavisam projektu konkursā 
tika iesniegti 30 projektu 

pieteikumi. Lielāks konkurss par pašvaldību atbalstu 
bija Preiļu un Līvānu novadā. Preiļu novadā grants tika 
piešķirts 8 projektiem, Aglonas novadā par pašvaldību 
piešķirto finansējumu īstenos 5 projektus, Līvānu 
novadā iedzīvotāji īstenos 6 projektus, bet Vārkavas 
novadā atbalstu guva 3 projekti.
Viena projekta īstenošanas grants ir 550 EUR. Projekta 
īstenotāji – nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas ideju īstenošanā ieguldīs arī savus 
līdzekļus un brīvprātīgo darbu. Projekta īstenošana 
jābeidz līdz 31. oktobrim.
Projekta idejas aptver plašu darbību spektru – sākot 
no apkārtnes sakopšanas, vēsturiski nozīmīgu ēku 
remonta darbiem līdz sedzeņu aušanai un radošajām 
darbnīcām.
Atbalstītie projekti Vārkavas novadā:
IG “Mēs-Vārkavai!” “Teritorijas labiekārtošana 
Vārkavas pagasta Borbuļu kapos”;
IG “Skolas 6” “Kopīgiem spēkiem sakārtosim vidi sev 
apkārt”;
Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” “…ar maz var 
daudz…”.

Programmas “Latvijas skola soma” 2018./2019. gada 
2. semestrī Vārkavas vidusskolas skolēni apmeklēja 
izstādes, teātra izrādes un koncertus.
Februārī 1.-4. klases skolēni apmeklēja bērnu vokālo 
ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt`”, 
koncerts  notika Latgales vēstniecībā Gors, vecākie 
skolēni apmeklēja Latgaliešu kultūras gada balvas 
“Boņuks 2018” pasniegšanas pasākumu. Martā 7. 
klase devās uz Valmieras teātra izrādi pusaudžiem 
“Nekas”. Aprīlī 5.-6. klase apmeklēja Dailes teātra 
izrādi “Planēta Nr.85”. Maijā 10. klases audzēkņi devās 
uz Rēzekni, lai noskatītos Jaunā Rīgas teātra viesizrādi 
“Vectēvs”, sākumskolas audzēkņi apmeklēja Daugavpils 
novadpētniecības un mākslas muzeja vēstures un 
mākslas ekspozīcijas.
Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt 
skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās 
izglītības iegūšanas ietvaros klātienē pieredzēt Latviju, 
izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu.

Iniciatīvas «Latvijas skolas soma»  koordinatore
Linda Pudule

Iniciatīva «Latvija skolas soma» 
Vārkavas vidusskolā 

Jau no maija pie Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcas norit remontdarbi. Pateicoties Vārkavas 
novada domes finansējumam, šajā vasarā ir plānots 
veikt baznīcas priekšējā laukuma un žoga kolonnu 
renovāciju. Šobrīd jau ir nomainīts baznīcas priekšējā 
laukuma segums un drīzumā tiks uzstādītas jaunas 
ieejas vārtu kolonnas. Remontdarbus veic uzņēmums 
SIA «Grīva un M».

Pie Vārkavas baznīcas turpinās 
remondarbi

Neformāla tikšanās ar jauniešiem 
Vārkavas parkā

Mācību gada noslēgumā Vārkavas novada domes 
jaunatnes lietu speciāliste Iveta Poplavska un Biedrība 
«Jaunvide» aicināja novada jauniešus uz kopīgi sarunu 
un spēļu pēcpusdienu «Sarunas un saspēles». Kuru 
laikā jaunieši Vārkavas parkā apguva jaunas galda 
spēles un tika aicināti uz sarunām par vietējo iniciatīvu 
īstenošanu, un ārpusskolas aktivitāšu dažādošanu 
nākamajā mācību gadā.
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OZOLUPE SKOLAS ZIŅAS
Aizvadīts pasākums «Latvija — mana un tavējā»

Maija notikumi Vārkavas vidusskolā
Maijs Vārkavas vidusskolā bija dažādu pasākumu, jaunu 
sasniegumu, godalgu un notikumu pilns.
10. maijā skolēni sniedza skolas gada atskaites koncertu, 
kas bija veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes 
dienai. Koncerta live ieraksts ir pieejams arī sociālajā 
portālā Facebook.
11.maijā notika Latvijas robotikas čempionāts RTA 
2019, kurā L. Pastars (9.kl.), N. Smolenskis (9.kl.) un K. 
Lācis (9.kl.) ieguva 3.vietu. 
17. maijā skolas zvans 9. un 12.klases skolēnus aicināja 
uz pēdējo mācību stundu.
 18. un 19. maijā folkloras kopa “Volyudzeite” piedalījās 
bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma 
apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā 
eimu, pulkā teku 2019 ” Nacionālajā sarīkojumā “Rotā 
bite, rotā saule” Iecavā. 
18.maijā Rīgā notika sacensības «Saules kauss 2019» 
kurās mūsu skolas skolēni parādīja labu sniegumu.             
E. Lazdānam (7. kl.)- 2. vieta, L. Pastaram (9. kl.), K. Lācim 
(9. kl.), D. Furtikovam (9. kl.)-katram divas 3. vietas, E. 
Jaudzemam (7.kl.)-1.,3. vieta, D. Sparānam (7.kl.)-1.,3.
vieta.
Starpnovadu konkursā „Papīra tilti” D. Lazdāns (9.kl.), 
V. Spūlis (9.kl.), D. Furtikovs (9.kl.) ieguva 2.vietu.
24. maijā čaklākie makulatūras vācēji piedalījās vides 
kampaņas “Tīrai Latvijai!” noslēguma svētkos un Meža 
izziņas pasākumā “Latvijas Meža dienas 2019 ” Tērvetē. 
Prieku sagādā tas, ka savācot makulatūru, mēs esam 
palīdzējuši augt un zaļot vairākiem kokiem. Kā balvu par 
savākto makulatūru skola saņēma biroja papīru.
 24. maijā 4. klases skolēni atvadījās no sākumskolas un 
kopā ar saviem vecākiem, skolotājiem un skolasbiedriem 
svinēja 4. klases izlaidumu.
 29. maijā notika skolas vecāku sapulce, kurā vecāki 
tikās ar karjeras konsultanti Ingūnu Patmalnieci, bet 
sarunas par atkarībām vadīja psihoterapeite Aina Poiša. 
5.-12. klašu skolēniem arī bija dota iespēja piedalīties 
diskusijā ar A. Poišu.
30. maijā 1.-5. klašu skolēni projektu “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 
“Latvijas skolas soma” ietvaros devās izglītojošā 
braucienā uz Daugavpili. Zinoo centrā skolēni piedalījās 
2 praktiskās nodarbībās, kā arī attīstīja savas prāta 
spējas pildot dažādus uzdevumus.
 25. maijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 10. 
klases skolēni apmeklēja Rēzekni un noskatījās izrādi 
“Vectēvs.”
30. maijā 6.-12. klašu audzēkņi piedalījās neformālās 
sarunās un spēļu pēcpusdienā “Brīvsarunas un saspēles” 
brīvā dabā.
Šogad izcili veicies gan starpnovadu, gan valsts 
olimpiādēs 10. klases skolniekam K. Plotam un 7. 

klases skolniekam E. Lazdānam. Valsts 46. atklātajā 
matemātikas olimpiādē Kristians ieguva atzinību, 
bet Ernestam- 1. vieta. Priecājamies arī par 4. klases 
skolnieka M.Soma iegūto atzinību Latgales reģiona 
16. atklātajā matemātikas olimpiādē.

 

31. maijā Vārkavas vidusskolā notika skolas Goda 
svētki. Šo svētku laikā tika sumināti olimpiāžu un 
konkursu uzvarētāji, labākie sportisti, sekmēs labākie 
skolēni, labākie sabiedriskā darba veicēji,  viņu palīgi 
un padomdevēji-skolotāji. Liela daļa apbalvoto saņēma 
arī naudas prēmijas. Skolas direktore paldies teica 
ikvienam, kurš ieguldīja savu darbu skolas izaugsmē. 
Pasākumā visus klātesošos sveica Vārkavas novada 
domes priekšsēdētāja A. Brakovska, skolas padomes 
priekšsēdētāja D.Upeniece, SP prezidente S.Stivriška.
10. klases skolēni saņēma “Gada klases” titulu, par 
“Gada skolēnu” kļuva Kristians Plots un par “Gada 
sportistu”- Andis Briška. 
Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem 
par aizvadīto mācību gadu! Īpašs paldies Vārkavas 
novada domei par finansiālo atbalstu visa mācību gada 
garumā!
Lai Jums visiem saulaina un laimīgiem mirkļiem 
piepildīta vasara!

                                                          Vārkavas vidusskolas
   SP prezidente,  10. klases skolniece Sigita Stivriška
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NOTIKUMI NOVADĀ
“Volyudzeite» nacionālajā 

sarīkojumā “Rotā bite, rotā saule.”
18. un 19. maijā  Vārkavas vidusskolas folkloras 
kopa “Volyudzeite» piedalījās 35. Latvijas bērnu un 
jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku». 
Šogad sarīkojums notika Iecavā, kur kopā pulcējās 
ap 1500 folkloras kopu dalībnieku no visas Latvijas. 
Dienas bija piepildītas ar notikumiem, pasākumiem, 
uzdevumiem un, protams, bitēm.

Spītējot svelmei, sarīkojuma pirmajā dienā 
“Volyudzeitis» dalībnieki atklāšanas koncertā 
“Skanēdama bite skrēja” gāja rotaļās, kuras cītīgi 
mācījās skolā un vēl joprojām gatavo Dziesmu 
svētkiem. Iecavas parkā izgājām “Bišu un medus 
taku”, kurā pildījām dažādus uzdevums un 
pārbaudījumus saistībā ar bitēm, lai pelnītu punktus. 
Kopumā savas zināšanas pārbaudījām 16 pieturās. 
Mūsu zināšanas izrādījās ļoti labas, jo kopvērtējumā 
ieguvām 2. vietu. Pirmās dienas pievakarē Iecavas 
estrādē noskatījāmies folkloras konkursu laureātu 
koncertu “Bitīt, tavu vieglumiņu”. Vakarā visi 
varējām piedalīties, iespējams, festivāla jautrākajā 
pasākumā - Danču vakarā.
Nākamājā rītā visiem jau agri nācās posties uz 
gājienu. Pēc tā Iecavas estrādē notika lielais 
noslēguma novadu koncerts “ROTĀ SAULE, 
ROTĀ BITE – PIENENĒS, PURENĒS». Koncerta 
laikā savu labāko sniegumu rādīja 11 novadi. Tur 
kopā ar pārējām Dienvidlatgales folkloras kopām 
uzstājāmies arī mēs. Elvis Laganovskis visiem 
izstāstīja arī mūsu puses atgadījumu par bitēm. Pēc 
noslēguma koncerta notika “Rotaļu vija Latvijai”.
Nacionālais sarīkojums  bija noslēdzies, un visi 
varējām doties atpakaļ mājās.
Paldies Vārkavas novada domei par mūsu 
atbalstīšanu!

Folkloras kopas “Volyudzeite» prezidente
Rebeka Cimdiņa

Pēdējā mācību dienā, 31. maijā, Rimicānu pirmskolas 
izglītības iestāde un tās struktūrvienība «Cimdiņš» svinēja 
mācību gada  noslēgumu un izlaidumus. Pirmskolas 
izglītības iestādes audzēkņi sniedza ļoti skaistu svētku 
koncertu, kura laikā tika dziedātas sirsnīgas dziesmiņas,  
iets rotaļās, skaitīti dzejolīšu un teikti jauki apsveikuma 
vārdi audzinātājām, vecākiem un pirmskolas izglītības 
iestādes personālam.  Paldies visiem par ieguldīto darbu 
bērnu audzināšanā un izglītošanā! Lai mazajiem priecīga 
un jauka vasara! 

Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes 
audzēkņi mācību gada noslēgumā sniedza 

svētku koncertus

Pirmais izlaidums nosvinēts — 1. septembrī jau uz skolu! 
Un kas gan ir svētki bez tortes?

Kuplais «Volyudzietis» dalībnieku pulciņš  svinīgajā 
festivāla «Pulkā eimu, pulkā teku» svētku gājienā.
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Informācija senioriem un pensionāriem

Vasara, svelmaina un karsta. Mums jāturas, lai 
varam tikt līdz vēsākam laikam. 
Jūnijs ir trakoti bagāts ar dažādiem notikumiem 
gan biedrībā, gan sabiedrībā kopumā. Iepriekš 
rakstīju par endokrinoloģes R.Stares lekcijām 
mūsu pagastos. Izrādās, ka slimo arī ārsti 
un dakterītei ir jāpaārstējas, tāpēc  20.06. 
lekcijas nevarēs notikt. Lekcijas tiek pārceltas 
uz nenoteiktu laiku. Par tām tiks Jums ziņots. 
Iespējams, ka būs jāmeklē cits ārsts. Tā nu tas ir. 
29.06. plānojam Višķu festivāla atskaņu koncertu 
Vecvārkavas estrādē. Mērķis – lai mūsu novada 
cilvēki var paskatīties un paklausīties savu 
novada kolektīvu sniegumu. 
Šogad esam saņēmuši finansējumu projektam 
“...ar maz var daudz...”  no nodibinājuma 
“Viduslatgales Pārnovadu fonds”. Šī projekta 
ietvaros būs iespējams mūsu vecmāmiņām 
darboties kopā ar saviem mazbērniem. 
Nodarbības notiks pa pagastiem. Katrā 
pagastā 10 vecmāmiņas un 10 mazbērni. 
Lūdzu vecmāmiņām atsaukties un izteikt vēlmi 
darboties piezvanot pa telefonu 29443089 
– Helēnai Pizičai. Nodarbības būs māla 
izstrādājumu gatavošanā, stikla trauku 

apgleznošanā un auduma apgleznošanā. Pirmā 
nodarbība notiks 10.jūlijā Rimicānos. 
Ir bijis Latvijas pensionāru federācijas (LPF) 
11.kongress. Tagad šo lielāko Latvijas biedrību 
vadīs Aija Barča. LPF apvieno 130 Latvijas 
organizācijas, tas ir liels spēks. Esmu pateicīga 
par man izrādīto godu, jo tiku ievēlēta LPF 
valdē. Ir izstrādāta LPF darbības programma un 
būs daudz jāstrādā. 
Darbs saistīts ar CĪŅU (vārda vistiešākajā 
nozīmē) par  pensiju piemaksu paaugstināšanu 
par darba stāžu līdz 1995.gada 31. decembrim. 
Svarīgs jautājums ir arī par pensiju indeksāciju. 
Nekas tāpat nenotiek, vajag cīnīties par savām 
tiesībām, par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Priekšā smags, atbildīgs un diplomātisks  darbs. 
Te lozungi nepalīdzēs. 
Gaidām jūsu atsaucību, zvaniet un piesakieties 
uz pasākumiem! Lustīgu Jums līgošanu, nāciet 
uz mūsu novada LĪGO pasākumu, brauciet 
ciemos pie draugiem, ejiet kopā ar kaimiņiem 
un viss izdosies!

Cieņā, biedrības “Vārkavas novada pensionāri” 
priekšsēdētāja Helēna

I n f o r m ā c i j a s 
un atbalsta 
centrā «Vanagi»   
notika ziedu 
izstāde «Ozolīšu 
v a l d z i n ā j u m s » . 
Šoreiz izstādē tika 
izliktas vairāku 
šķirņu ozolītes no 
ziedu audzētājas - 
Zanes Praņevskas 
dārza. 
IAC «Vanagi» 
vadītāja Janīna 
Praņevska ziedu 
izstādes rīko jau 
no 2013. gada. Izstādēs bijušas dālijas, asteres, 
gladiolas, narcises, tulpes, miķelīši, prīmulas, 
īrisi, flokši, peonijas un citi ziedi.

IAC «Vanagi» bija apskatāma 
ziedu izstāde 
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Projekta ietvaros iniciatīvu grupa «Mēs-Vārkavai!»
 labiekārto Borbaļu kapu teritoriju

Viduslatgales pārnovadu fonda mazo 
grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji 
veido savu vidi-2019” Vārkavas novada 
iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs-
Vārkavai!” ir izstrādājusi projektu 

“Teritorijas labiekārtošana Vārkavas pagasta Borbaļu 
kapos”. Maijā iniciatīvu grupa uzsākusi projekta realizāciju  
— nozāģētas nokaltušās un bīstamās egles, uzstādītas āra 
labierīcības, atvests ūdens konteiners ar ūdeni. Nozāģēto 
koku vietā iestādītas tūjas un iegādāti darbarīki. Visas projekta 
aktivitātes ir plānots pabeigt jūlijā. Paldies visiem čaklajiem 
iniciatīvu grupas dalībniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem! 
Darbu veikšanai ieplānotais finansējums ir 762 euro - 550  euro 
ir granta piešķirtie līdzekļi, 212,50 euro- līdzfinansējums.

Skaidrīte Medne,
iniciatīvu grupas “Mēs-Vārkavai!” vadītāja

Tieši pēc Jāņiem, trešdien, 26. jūnijā, Vārkavas novadā 
ciemosies “Velomūzika” un Kārlis Kazāks. Kancānu 
ģimene aicina vārkaviešus uz koncertu, kurš sāksies 
plkst. 20.00 pagalmā pie “Velomūzikas” naktsmājām 
– ģimenes topošās mājas “Andiņos”. Koncerts ir bez 
maksas, taču lūgums parūpēties par savu sēdvietu – 
līdzi paņemt soliņu vai segu, ko varētu izklāt zālē vai arī 
uz soliem, kas būs sarūpēti koncerta norises vietā.  
“Velomūzika” ir muzikāls veloceļojums, kurā jau 
devīto vasaru dodas mūziķi, aktieri un līdzbraucēji, 
mainot mūziku pret naktsmājām. Šogad “Velomūzikas” 
komanda ceļojumu sāk 25. jūnijā no Kūku dzelzceļa 
stacijas, un koncerts “Andiņos” būs viens no astoņiem 
šā gada “Velomūzikas” ceļojuma laikā plānotajiem 
koncertiem. 
Līdz šim “Velomūzika” ir pieveikusi 4000 kilometru pa 
Latvijas attālākajiem novadiem, izvēloties mazākos 
ceļus un aizaugušākās takas, kas ved uz visskaistākajām 
vietām un notikumiem. Piedzīvoti vairāk nekā 60 
koncerti naktsmāju vietās un vēl neskaitāmi muzikāli 
brīži ceļā. 
“Bet mums nepietiek! “Velomūzika” mums katram un 
katram sastaptajam cilvēkam nozīmē kaut ko citu. Man 
tā ir saaugšana ar savu zemi. Ar savējiem,” tā muzikālo 
ikvasaras piedzīvojumu apraksta tā dalībnieks K. Kazāks, 
daudziem pazīstams arī kā televīzijas raidījuma “Dzirdi 
balsis ar Kārli Kazāku” vadītājs, kurš raksta dziesmas 
latviešu valodas dažādās izloksnēs.
Ja rodas jautājumi par koncerta norises vietu vai radošas 
idejas ciemiņu sagaidīšanai, lūgums sazināties ar Egitu 
(mob.t. 26430230, e-pasts: egita.kancane@gmail.com).  

“Velomūzikas” koncerts aicina uz “Andiņiem”



OZOLUPE AKTUĀLI

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/

Cienījamie novada iedzīvotāji! 
Vārkavas novada dome ir saņēmusi dažu novada iedzīvotāju 
sūdzības, ka netiek saņemts novada informatīvais izdevums 
«Ozolupe». Izdevums tiek izplatīs ar AS «Latvijas pasts» starpniecību 
un paredzēts, ka viens «Ozlupes» numurs tiek piegādāts katrai 
novada mājsaimniecībai. Lūdzot skaidrojumu par informatīvā 
izdevuma nepiegādāšanas iemesliem AS «Latvijas pasts», dome 
saņēmusi informāciju, ka daudzām novada mājsaimniecībām nav 
izveidotas pastkastes vai tās nav drošas. 
Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.463 
katrai mājsaimniecībai vai juridiskajai personai pie sava īpašuma 
ir jāuzstāda pastakaste. Uz pastkastītēm, kas novietotas pie 
privātmājām, norāda mājas numuru vai mājas nosaukumu. Ja 
privātmāja atrodas pie pievedceļa, pastkastītes novieto ne tuvāk kā 
5 m un ne tālāk kā 10 m no tuvākās valsts vai pašvaldības autoceļa 
malas, tā lai pasta darbinieki  var ērti piebraukt, netraucējot satiksmi.
Šo noteikumu neievērošana var kavēt pasta sūtījumu saņemšanu!


