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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr.5 (132) 25.07.2019. 

	 No	 5.	 līdz	 7.	 jūlijam,	 Jelgavā	 norisinājās	
VIII	 Jaunatnes	Olimpiāde,	kurā	piedalījās	gandrīz	
3000	dalībnieki,	 tai	 skaitā	pieci	Vārkavas	novada	
sportisti	—	Andis	Briška,	Dāvis	Salcevičs,	Dmitrijs	
Furtikovs,	Kristers	Lācis	un	Lauris	Pastars.
	 Dalība	 Jaunatnes	 Olimpiādē	 ir	 liels	
piedzīvojums	un	izaicinājums	katram	sportistam.	
Tā	 ir	 iespēja	 pārbaudīt	 sevi,	 gūt	 pieredzi,	 kā	 arī	
iegūt	 atzinību	 un	 izcīnīt	 uzvaras.	 Sveicam	mūsu	
novada	sportistus	Andi,	Lauri	un	Kristeru	personīgo	
rekordu	uzstādīšanā	 skriešanā	un	Dāvi	 Salceviču	
ar	iegūto	sudraba	medaļu	10	km	soļošanā!
	 Paldies	 sporta	 treneriem	 Staņislavam	
Stankevičam	un	Edgaram	Vaivodam	par	atbalstu	
un	ieguldīto	darbu	jauniešu	trenēšanā!	

 Jaunatnes Olimpiādē  Vārkavas novada sportisti uzrādījuši augstus sasniegumus

Aicinām piedalīties fotoizstādē 
RUDENS – Dabā. Cilvēkos. Tradīcijās

Latvijas		daba	ir	unikāla	un	apbrīnojami	skaista,	tāpat	kā	Latvijas	
tauta	 un	 bagātīgais	 tradīciju	 mantojums.	 Tādēļ	 Vārkavas	
novadpētniecības	muzejs	aicina	Vārkavas	novada	iedzīvotājus	
piedalīties	 fotoizstādē	“RUDENS	 -	Dabā.	Cilvēkos.	Tradīcijās”,	
iesūtot	mums	atbilstošas	fotogrāfijas.
Fotoizstādes	
mērķis	 ir	
p a r ā d ī t	
L a t v i j a s	
k r ā š ņ ā k ā	
gadalaika	 –	
RUDENS	 –	

daudzveidību	un	krāsainību	harmoniskā	veselumā.
Jūsu	 fotogrāfijas	 ar	 pievienotu	 nosaukumu,	 gadu	 un	
nelielu	 aprakstu	 gaidām	 līdz	 šī	 gada	 5.septembrim,	
iesūtot	 tās	uz	e-pasta	adresi	 –	muzejs@varkava.lv	 vai	
elillija@inbox.lv.	
Ja	rodas	kādi	jautājumi,	zvaniet	uz	tālr.	nr.:	27059046.
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (25.06.2019.) tika izskatīti deviņi darba 
kārtības jautājumi. 

1.	Par	sadzīves	atkritumu	apsaimniekošanas	maksas	apstiprināšanu	Vārkavas	
novada	administratīvajā	teritorijā.
2.	Par	rezerves	zemes	fondā	ieskaitīto	zemes	vienību	atzīšanu	par	piekritīgu	
Vārkavas	novada	pašvaldībai	un	ierakstīšanu	zemesgrāmatā	uz	Vārkavas	
novada	pašvaldības	vārda.
3.	 Par	 Vārkavas	 novada	 pašvaldības	 2018.gada	 publiskā	 pārskata	
apstiprināšanu.
Lēmums:	

1.	Apstiprināt	Vārkavas	novada	pašvaldības	2018.	gada	publisko	pārskatu.
2.	Uzlikt	par	pienākumu	sabiedrisko	attiecību	speciālistei	Vārkavas	novada	pašvaldības		2018.	gada	
publisko	pārskatu	līdz	š.g.	1.augustam	publicēt	Vārkavas	novada	domes	mājas	lapā	internetā	www.
varkava.lv	un	nosūtīt	elektroniski	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijai.	
3.	Kontroli	par	lēmuma	izpildi	veic	Vārkavas	novada	domes	izpilddirektors.

4.	Par	nedzīvojamo	telpu	nomu.
Lēmums:	

1.	Pagarināt	uz	1	(vienu)	gadu	ar	SIA	“Mežvanagi”,	2018.gada	13.jūlijā	noslēgto	nedzīvojamo	telpu	
nomas	līgumu	Nr.5-46/18/81	par	nedzīvojamo	telpu	kopējo	platību	116,80	m2,	kas	atrodas	“Vanaga	
ligzda”,	Vanagi,	Upmalas	pag.,	Vārkavas	nov.,	nosakot	nomas	maksu	59,44	(t.sk.	PVN)	mēnesī	par	
visu	iznomāto	platību.
2.	Domes	izpilddirektoram	noslēgt	vienošanos	par	nomas	līguma	pagarināšanu.

5.	Par	nosacītās	cenas	apstiprināšanu.
Lēmums:	

1.	Noteikt	kravas	ugunsdzēsības	automašīnas	ZIL	130	ar	valsts	reģ.nr.BU6920	nosacīto	cenu	1	530,00	
(viens	tūkstotis	pieci	simti	trīsdesmit	euro	nulle	centi).
2.	Apstiprināt	Kustamas	mantas	–	kravas	ugunsdzēsības	automašīnas	ZIL	130	ar	valsts	reģ.nr.BU6920	
Izsoli	veikt	Īpašuma	atsavināšanas	komisijai.
3.	Īpašuma	atsavināšanas	komisijai	publicēt	sludinājumu	vietējā	laikrakstā	“Ozolupe”	un	pašvaldības	
mājaslapā.

6.	Par	krājumu	komisijas	nolikuma	apstiprināšanu.
Lēmums:	

1.	Apstiprināt	Vārkavas	novadpētniecības	muzeja	–	tūrisma	informācijas	centra	krājuma	komisijas	
nolikumu.
2.	Apstiprināt		Vārkavas		novadpētniecības	muzeja	–	tūrisma	informācijas	centra	krājuma		komisijas	
locekļus:

2.1.	Krājuma	komisijas	priekšsēdētāja	-		muzeja	krājuma	glabātāja	Inga	Krekele;
2.2.	Krājuma	komisijas	protokolists	-		Irēna	Lazdāne;
2.3.	Krājuma	komisijas	locekļi:

2.3.1.	muzeja	vadītāja	Elvīra	Āboliņa;
2.3.2.	skolotāja		Solvita	Deidule.

7.	Par	atļauju	veikt	logu	nomaiņu.
Lēmums:	

Atļaut	D.	D.,	veikt	īrētā	dzīvokļa	Nr.6,	Skolas	ielā	6,	Vecvārkavā,	Upmalas	pagastā,	Vārkavas	novads,	
logu	nomaiņu,	nemainot	esošo	logu		krāsu	un	dalījumu.

8.	Par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksājuma	piedziņu	bezstrīda	kārtībā.
9.	Par	grozījumu	Vārkavas	novada	Sociālās	aprūpes	centra	“Vārkava”	nolikumā
Lēmums:	

Izdarīt	 Vārkavas	 novada	 Sociālās	 aprūpes	 centra	 “Vārkava”	 nolikumā	 (apstiprināts	 ar	 Vārkavas	
novada	domes	26.02.2019.	lēmumu	Nr.20	„Par	Vārkavas	novada	sociālās	aprūpes	centra	nolikuma	
apstiprināšanu”		grozījumu	un	papildināt	nolikumu	ar	2.3.2.punktu	šādā	redakcijā:
“2.3.2.	APRŪPES	CENTRS,	sakarā	ar	pašvaldības	finanšu	resursu	taupīšanu,	 	pēc	nepieciešamības	
veic	 ēdiena	 sagatavošanu	arī	 Rimicānu	pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	 struktūrvienībai	 “Cimdiņš,	
pēc	adreses	Kovaļevsku	iela	6,	Vārkava,	Vārkavas	pagasts,	Vārkavas	novads,	LV-5337”.

AR	
DOMES	SĒŽU	PROTOKOLIEM,	LĒMUMIEM	UN	PIELIKUMIEM	VAR	IEPAZĪTIES		NOVADA	MĀJASLAPĀ	(WWW.VARKAVA.LV)	LABAJĀ	PUSĒ,	SADAĻĀ	«DOMES	SĒŽU	PROTOKOLI»
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Atklātā	 mutiskā	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 tiek	
pārdota	 Vārkavas	 novada	 pašvaldības	 	 kustamā	
manta	 –	 transportlīdzeklis,	 kravas	 ugunsdzēsības	
automašīna	 ZIL	 130	 ar	 valsts	 reģ.nr.	 BU6920.	
Nosacītā	cena	ir	EUR	1	530,00	(viens	tūkstotis	pieci	
simti	euro	nulle	centi).
Ar	 izsoles	 noteikumiem	 var	 iepazīties	 Vārkavas	
novada	 domes	 ēkā,	 Skolas	 iela	 5,	 Vecvārkava,	
Upmalas	pagasts,	Vārkavas	novads	(pie	sekretāres),	
darba	 dienās	 no	 plkst.	 08.00	 līdz	 plkst.16.00	 līdz	
2019.gada	 30.augustam	 (ieskaitot)	 un	 domes	

internetvietnē	(www.varkava.lv)	sadaļā	«Jaunumi».	
Dalībnieku	 reģistrācija	 izsolei	 tiek	 uzsākta	
pēc	 paziņojuma	 publicēšanas	 pašvaldības	
internetvietnē	 (www.varkava.lv)	 un	 novada		
informatīvajā	 izdevumā	 “Ozolupe”,	 tā	 tiek	 veikta	
Vārkavas	novada	administrācijas	kancelejā	–	Skolas	
ielā	 5,	 Vecvārkava,	 Upmalas	 pagasts,	 Vārkavas	
novads,	 darba	 laikā.	 Dalībnieku	 reģistrācija	 tiek	
pārtraukta	vienu	nedēļu	pirms	izsoles	datuma.
Lai	uzzinātu	papildinformāciju	vai	pieteiktos	mantas	
apskatei,	lūdzam	zvanīt	pa	tālr.:	29446486	(Elmārs).

Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas 
komisija izsludina pieteikšanos izsolei

Biedrība	«Vārkavas	novada	pensionāri»	 	 rīkoja	
māla	 darbnīcu	 kopā	 ar	 vietējiem	 bērniem.	
Radošo	darbnīcu	vadīja	keramiķe	Vēsma	Ušpele.	
Nodarbība	 bija	 viena	no	pensionāru	 biedrības	
projekta	 «...ar	 maz	 var	 daudz...»	 aktivitātēm.	
Projekts	 tiek	 īstenots	 Viduslatgales	 pārnovada	
fonda	 Mazā	 granta	 projektu	 konkursa	
«Iedzīvotāji	veido	savu	vidi	2019»	ietvaros.

Pērnajā gadā uzsāktie Vecvārkavas katlu 
mājas remontdarbi turpinās

Jau	 iepriekš	 tika	 ziņots,	 ka	 pagājušajā	 gadā	
tika	 uzsākts	 saimniecības	 ēkas	 (Skolas	 ielā	 3,	
Vecvārkavā)	 	 fasāžu	 remonts.	 	 Pagājušajā	
gadā	 tika	 saremontēta	 rietumu	 un	 ziemeļu	
puses	 fasāde,	 nomainītas	 garāžās	 durvis.	
Tagad	 tiek	 remontēta	 ēkas	 austrumu	 fasāde.	
Remontdarbus	veic	vietējie	uzņēmēji.

Novada seniori rīko radošās darbnīcas 



4

OZOLUPE

Jūlijs 2019 Nr. 5 (132)

NOTIKUMI NOVADĀ
Aizvadīts pasākums «Latvija — mana un tavējā»

Pieaug «3td e-GRĀMATU bibliotēkas» 
popularitāte 

	 19.	 jūlijā	 Vārkavas	 novadpētniecības	 muzeja	
klēts	 telpās	 norisinājās	 viena	 no	 IV	 Latgales	 stāstnieku	
festivāla	«Omotu	stuosti»	aktivitātēm,	kurā	piedalījās	25	
stāstnieki	no	visiem	Latvijas	novadiem.	Šogad	ar	 stāstu	
palīdzību	tika	popularizēts	klūgu	pinēja	amats.	Tuvāk	ar	šo	
amatu	festivāla	dalībniekus	iepazīstināja	vārkavietis	Juris	
Gavars.	Viņa	vadībā	klātesošie	ne	 tikai	 varēja	klausīties	
amata	noslēpumu	stāstus,	bet	arī	pašu	rokām	uzpīt	sev	
kādu	 groziņu.	 Paralēli	 pasākumam	 festivāla	 dalībnieki	
varēja	 apskatīt	 Jura	Gavara	 un	 Tautas	 lietišķās	mākslas	
studijas	 «KLŪGA»	 (studijas	 vadītājs	 -	 Viktors	 Kuhaļskis)	
dalībnieku	darbu	izstādi.

Vārkavas novadpētniecības muzeja 
krājuma glabātāja Inga Krekele

Latgales stāstnieku festivāla laikā Vārkavas 
novapētniecības muzejā notika klūgu pīšanas 

meistarklase
 Šobrīd	3td	bibliotēkā	pieejamas	vairāk	nekā	
200	e-grāmatas,	kuras	kopskaitā	lasītas	gandrīz	8000	
reižu,	pāršķirot	vairāk	nekā	2	miljonus	elektronisko	
lappušu.	 Turklāt	 jūlija	 sākumā	 “3td	 e-GRĀMATU	
bibliotēka”	 noslēdza	 sadarbības	 līgumu	 arī	 ar	
izdevniecību	“Apgāds	Mansards”.
	 Projekts	 “3td	 e-GRĀMATU	 bibliotēka”,	
ko	 īsteno	 Kultūras	 informācijas	 sistēmu	 centrs	
ciešā	 sadarbībā	 ar	 IT	 uzņēmumu	 “Tieto	 Latvia”,	
apgādiem	 “Zvaigzne	 ABC”	 un	 “Mansards”	 un	
Latvijas	 pašvaldību	 publiskajām	 bibliotēkām,	
pakāpeniski	tiek	attīstīts,	gan	veicot	regulārus	satura	
papildinājumus	katru	nedēļu,	gan	īstenojot	dažādus	
tehniskos	 uzlabojumus,	 kas	 padara	 pakalpojumu	
lasītājam	ērtāku	un	pievilcīgāku	lietošanā.	
	 “3td	 e-GRĀMATU	 bibliotēkas”	 ietvaros	
ikvienam	 ir	 iespēja	 bez	 maksas	 lasīt	 latviešu	
un	 ārzemju	 autoru	 darbus	 e-grāmatas	 formātā	
tiešsaistē	mobilajā	 ierīcē	 vai	 datorā.	 Lai	 kļūtu	 par	
“3td	e-GRĀMATU	bibliotēkas”	lasītāju,	ar	publiskās	
bibliotēkas	 e-kataloga	 autorizācijas	 datiem	
(lietotājvārds	 un	 parole)	 jāveic	 reģistrācija	 vietnē	
www.3td.lv.	 Tas	 nozīmē,	 ka	 potenciālie	 lasītāji,	
kuri	 vēl	 nav	 kādas	 Latvijas	 pašvaldību	 publiskās	
bibliotēkas	 lietotāji	 vai	 arī	 tie,	 kuri	 līdz	 šim	 nav	
izmantojuši	autorizācijas	datus,	tiek	aicināti	vērsties	
pašvaldību	 publiskajās	 bibliotēkās,	 lai	 pēc	 šo	
datu	 saņemšanas	 varētu	 uzsākt	 “3td	 e-GRĀMATU	
bibliotēkas”	neierobežotu	lietošanu	jebkurā	laikā	un	
vietā,	kur	vien	ir	interneta	pieslēgums.

Pēc biblioteka.lv publikācijas 

Vārkavas vidusskolā gatavojas jaunajam mācību gadam 

	 Kamēr	 skolēniem	 brīvlaiks,	 Vārkavas	
vidusskolas	personāls	čakli	strādā,	lai	jaunajā	mācību	
gadā	 skolas	 telpas	 būtu	 vēl	 vizuāli	 pievilcīgākas.	
Šogad	 	 trīs	 klasēs	 tiek	 mainīts	 grīdas	 segums,	
skolas	 gaiteņos	 tiek	 veikts	 kosmētiskais	 remonts,	
arī	 jaunāko	 klašu	 skolēnu	 garderobes	 skapīšī	

iegūs	 jaunu	 izskatu.	Tāpat	notiek	gatavošanās	 sen	
gaidītajam	sporta	laukuma	remontam.		Arī	skolēni	
vasaras	 brīvlaiku	 pavada	 lietderīgi,	 Kristiāns	 un	
Lauris	 	 izmēģina	 jaunos	 robotu	 komplektus,	 kas	
skolai	 iegādāti	 projekta	 «Atbalsts	 izglītojamo	
individuālo	kompetenču	attīstībai»	ietvaros.	

Vārkavas novadā aizvadīti Jaunības svētki!
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 Informācijas	 un	 atbalsta	 centrā	 «Vanagi»	
jūlija	 vidū	 notika	 liliju	 izstāde	 «Liliju	 krāšņums»,	
kur	 bija	 apskatāmas	 129	 šķirņu	 lilijas	 no	 Vanagu	
puķkopju	dārziem.	
	 Lilijas	 izstādes	 apmeklētājus	 priecēja	 gan	 ar	
neparastām	 krāsām,	 formām,	 gan	 spēcīgo,	 lilijām	
raksturīgo	smaržu.	
	 Kā	 pastāstīja	 izstādes	 rīkotāja	 Janīna	
Praņevska,	Vanagos	dzīvo	daudz	ziedu	mīļotāju,	kas	
labprāt	dalās	ar	sava	dārza	skaistumu.		Liliju	izstādi	
apskatīt	bija	 ieradušies	gan	novada	 iedzīvotāji,	gan	
ciemiņi	no	citiem	Latvijas	novadiem	un	pilsētām.			
	 Paldies	 par	 atsaucību	 ziedu	 audzētājām-	
Inārai	 Purviņai,	 Inārai	 Kļavisnskai,	 Elizabetei	 Lācei,	
Monikai	Livdānei,	Vikai	Lācei,	Elvīrai	Ušackai,	Annai	
Čivkulei,	Leontīnei	Praņevskai,	Annai	Rusiņai,		Annai	
Vaivodei,	Zanei	Praņevskai,	Annai	Zarānei,	Valērijai	
Praņevskai,	Ilgai	Ušackai	un	Ilzei	Solai!

Krāšņo liliju izstāde Vanagos

Vārkavas novadā aizvadīti Jaunības svētki!

	 20.	 jūlijā	 ar	 aizraujošu	 pasākumu	 tika	 svinēti	 Jaunības	
svētki,	 kurā	 tika	 sveikti	 10	 Vārkavas	 novada	 jaunieši.	
Svinīgajā	 pasākumā	 jaunieši	 un	 auditorija	 piedalījās	 dažādās	
aktivitātēs.	Jaunības	svētku	gaviļniekus	sveica	Vārkavas	novada	
priekšsēdētāja	 Anita	 Brakovska,	 pasākuma	 beigās	 norisinājās	
Mika	Dukura	koncerts	un	nakts	ballē	muzicēja	grupa	“Ginc	un	
es”.
	 “Jaunība	 šiem	 jauniešiem	 ir	 šķietami	 nebeidzamais	
skolas	periods,	 vakaros	 sportiskās	 aktivitātes,	 karstās	 vasaras	
vecāku	mājās	un	laukos,	tusiņi	un	ballītes	Vecvārkavas	estrādē	
un	miegaini-dzestrie	rīti	pēc	tām.	Mums	–	Vārkavas	novadam	
jauniešu	paaudze	ir	ļoti	svarīga	–	ieguldītais	brīvprātīgais	darbs	
dažādu	 norišu	 organizēšanā,	 smiekli	 un	 jautrība,	 kas	 mīt	 ik	
katrā	kompānijā,	kuru	satiekam.”	Vēlreiz	no	sirds	sveicam	visus	
gaviļniekus!							

Vārkavas novada Kultūras centra vadītājs Andris Lazdāns

	 Vārkavas	 novada	 dome	 aprīlī	
bija	 izsludinājusi	 iepirkumi	 jaunas	
puspiekabes	 iegādei,	 iepirkumā	
piedalījās	 divi	 pretendenti.	 Zemāko	
cenu	 piedāvāja	 uzņēmums	 SIA	
«Agrolatgale	 Plus»	 ar	 līguma	 cenu			
10	000	EUR.	Piekabe	 tika	 iegādāta	no	
domes	budžeta	līdzekļiem.	
	 Polijā	 ražotās	 puspiekabes	
MCMS	WARKA	celtspēja	ir	6,5	tonnas,	
tā	 ir	ērti	 lietojama	—	izgāžamu	uz	trīs	
pusēm,	ar	pieliekamiem	bortiem.	
	 Puspiekabe	domes	komunālajai		
saimniecībai	 bija	 ļoti	 nepieciešama	
dažādu	 darbu	 veikšanai.	 Tā	 tiks	
izmantota	 teritorijas	 uzkopšanas	
darbos,	 beramo	 kravu	 vai	 malkas	
pārvešanai.
	 Atgādinām,	 ka	 dome	 kravu	
pārvadājumu	 pakalpojumus	
iedzīvotājiem	nesniedz.	

Vārkavas novada dome 
iegādājusies jaunu 

puspiekabi
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	 Piektdien	2.augustā	19:00	Vārkavas	estrādē	
norisināsies	 pašdarbības	 kolektīvu	 koncerts,	
kur	 novada	 pašdarbības	 kolektīvi	 rādīs	 savus	
priekšnesumus.	Pēc	koncerta,	 vakara	 turpinājumā	
notiks	balle,	ko	spēlēs	Aldis	Grandāns	no	mūzikas	
grupas	 «Nakts	 ekspresis».	 	 Sliktu	 laika	 apstākļu	
gadījumā	koncerts		un	balle	tiks	pārcelts	uz	Vārkavas	
Tautas	namu.	
	 Pirms	koncerta,	no	18.00	līdz	19.00		un	pēc	
koncerta	 būs	 atvērts	 Vārkavas	 novadpētniecības	
muzejs.	 Pasākuma	 viesi	 varēs	 apskatīt	 muzeja	
ekspozīcijas,	 Vārkavas	 Tautas	 namā	 -	 Vārkavas	
novada	 mākslinieku	 gleznu	 izstādi	 un	 Larisas	
Sparānes	 filca	 gleznu	 un	 rotaļlietu	 personālizstādi		
«Es	dāvinu	Jums	savu	pasauli».
	 Savukārt,	sestdien	3.	augustā	novada	svētku	
aktivitātes	notiks	Vecvārkavā.		Vārkavas	vidusskolas	
sporta	 stadionā	 10:00	 	 visi	 sportisko	 aktivitāšu	
cienītāji	un	veselīgā	dzīvesveida	piekritēji	 	 aicināti	
uz	 Vārkavas	 novada	 sporta	 dienu.	 Kur	 ikviens	
interesents	varēs	pārbaudīt	savus	spēkus	strītbolā,	
volejbolā,	armvrestlingā,	spēka	vīru	stafetē,	šautriņu	
mešanā,	 vasaras	 biatlonā,	 «makšķerēšanā»	 u.c.	
spēlēs	 un	 aktivitātēs.	 (Strītbola	 un	 volejbola	
komandu	pieteikšanās	līdz	plkst.	09:30).	Darbosies	
piepūšamā	atrakcija	bērniem.
	 Vecvārkavas	 muižas	 pils	 pagrabā	 no	 plkst.	
17:00	 būs	 skatāma	 metāla	 mākslas	 skulptūru	
izstāde	no	Nester	Custom	Moto	&	Metal	art	gallery.	
Tās	 autors	 ir	 Aleksandrs	 Nesterjuks,	 kas	 nesen	
Preiļos	ir	atvēris	Metāla	mākslas	galeriju.

V e c v ā r k a v a s	
muižas	 pils	
Kultūras	 centra	
zālē	 no	 plkst.	
17:00	 būs	
skatāma	 gleznu	
izstāde	«Pēc	ilgas	
svārst īšanās»,	
kuras	 autori	 ir	
Rēzeknes	 jaunās	
mā k s l i n i e c e s	
Anastasija	Bikova	

un	Grieta	Butjankova.	Izstādē	skatāmie	darbi	būs	kā	
divu	galējību	apvienošana	–	maksimālās	spriedzes	
un	miera	stāvokļa	satikšanās	mākslā.
	 Vecvārkavas	 muižas	 pils	 parkā	 no	 plkst.	
17:00	 darbosies	 novada	 svētku	 tirdziņš.	 Tajā	
būs	 iespējams	 noskatīt	 un	 iegādāties	 dažādus	
amatniecības	 izstrādājumus	 no	 Vārkavas	 novada	
amatnieka	 Jāņa	 Spuriņa	 uzņēmuma	 “Eko	 Pinus”,	
latgaliešu	grāmatas,	diskus	un	suvenīrus,	ko	piedāvās	
biedrība	 “Latgolys	 Studentu	 centrs”,	 medu	 citās	

garšās	no	uzņēmuma	“Green	Hive”,	gardi	ēdieni	no	
“Žubītes	virtuve”	u.c.	Latgales	plānošanas	reģiona	

teltī	 tiks	 sniegta	 informācija	
par	 reemigrācijas	 iespējām,	
aktivitātes	 bērniem	 (saldā	
cukurvate	 bez	 maksas),	
tāpat	 tiks	 filmēts	 video	
ar	 novadnieku	 atzīšanos	
mīlestībā	 savam	 novadam.	
Tāpat	 interesenti	 varēs	
piedalīties	Hennas	zīmējumu	
darbnīcā,	 izmēģināt	 lok-
šaušanu	un	šautriņu	mešanu.	

Paši	mazākie	varēs	ļauties	sejiņu	apgleznošanai	un	
izpriecāties	piepūšamajās	atrakcijās	bērniem.
	 Vēlāk,	 Vecvārkavas	 estrādē	 plkst.	 19:00	
izskanēs	latviešu	roka	romantiskā	klasika	–	koncertā	
“Mīlas	rokbalādes”	grupa	Colt	ar	draugiem	izpildīs	
žanra	vecmeistara	Harija	Zariņa	(kādreizējais	Opus	
Pro,	tagad	Colt	līderis)	lirisko	repertuāru.	Koncertā	
uz	 vienas	 skatuves	 tiksies	 Aija	 Andrejeva,	 Antra	
Stafecka,	 Dināra	 Rudāne,	 Alex,	 Harijs	 Zariņš,	 un	
grupa	“Band	COLT	LV”.		Svētku	koncerta	nakts	daļā	
būs	jautra	zaļumballe	ar	mūzikas	grupu	“Vietu	Nav”.

 

 
 
 
 
 
 
 

	 Vārkavas	 novada	 svētku	 trešajā	 dienā	
Vārkavas	 Vissvētās	 Trīsvienības	 Romas	 katoļu	
baznīcā	 plkst.	 11:30	 notiks	 klasiskās	 	 	 mūzikas	
koncerts.	 Tajā	 tiksies	 divi	 sastāvi	 -	 stīgu	 kvartets,	
ko	 pārstāv	 vijolniece	 Inga	 Zeile,	 Olga	 Kozlovska	
(vijole),	Staņislavs	Petkevičs	(alts)	un	Olga	Gavrilova	
(čells),	 kā	 arī	 solists	 -	 baritons	 Andris	 Bižāns	 un	
koncertmeistare	 Arnita	 Tāraude.	 Pēc	 koncerta	
plkst.	12:30	notiks	tradicionālais	Dievkalpojums	par	
Vārkavas	novada	iedzīvotājiem.
	 Vecvārkavas	 estrādē	 plkst.	 15:00	 notiks	
bērnu	dienas	pasākums.	Jautrošanās	ar	Kņopīti	un	
Mākonīti.	
	 Vairāk	informācijas,	zvanot	pa	tālr.:	29361374	
(Andris).

Augusta sākumā visi interesenti gaidīti uz Vārkavas novada svētkiem!



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/

Biedrība «Jaunvide» aicina uz makšķerēšanas 
sacensībām

							Lai	popularizētu	aktīvu	
atpūtu	brīvā	dabā,	biedrība	
«Jaunvide»	 sadarbībā	 ar	
Vārkavas	 novada	 domes	
Kultūras	centru	10.	augustā	
rīko	 makšķerēšanas	
sacensības	 un	 atpūtas	

pasākumu	«Dubnas	ķēriens».
	 Atpūtas	pasākuma	laikā	tiks	noskaidroti	
labākie	makšķernieki	divās	grupās	-	tautas	klase	
(amatieri)	 un	 jaunieši	 līdz	 14	 gadu	 vecumam.	
Sacensību	laikā	no	deviņiem	līdz	divpadsmitiem	
sacensību	 dalībniekiem	 jāpacenšas	 noķert	
lielāko	lomu.	Katras	grupas	1.-3.	vietu	ieguvēji	
saņems	sacensību	kausus	un	balvas.	Sacensību	
dalībnieki	aicināti	piedomāt	arī	pie	sava	vizuālā	
tēla	 -	 apģērba	un	 aksesuāriem,	 jo	 atraktīvākā	
vizuālā	 tēla	 īpašnieks	 saņems	 īpašo	 simpātiju	
balvu.	
	 Pasākuma	 apmeklētājiem,	 kas	
nepiedalīsies	sacensībās,	būs	iespēja	piedalīties	
zivju	 zupas	vārīšanā,	 spēļu	 spēlēšanā	un	citās	
āra	 aktivitātēs.	 Pieteikties	 pasākumam	 var	
biedrības	 «Jaunvide»	 internetvietnē	 (www.
jaunvide.lv),	vai	zvanot	pa	tālr.:	20385972,	vai	
rakstot	 uz	 e-pasta	 adresi:	 pasts@jaunvide.lv	
līdz	8.	augustam.	

 Biedrības «Jaunvide» biedri

Vārkavas Tautas namā filca  gleznu un pasaku tēlu figūriņu izstāde

Vārkavas	 Tautas	 namā	 šobrīd	
var	 apskatīt	 Larisas	 Sparānes	
personālizstādi	 	 «Es	 dāvinu	
Jums	 savu	 pasauli».	 Izstādē	 ir	
apskatāmas	 filcētas	 gleznas	
un	filcētas	dažādu	pasaku	tēlu	
figūriņas.	
Interesantā	 izstāde	 Vārkavas	
Tautas	 namā	 būs	 apskatāma	
līdz	9.	augustam.


