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

OZOLUPE
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 5 (114) 19. 06. 2017.

Pošaties, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu:
Jāņa diena spodra nāca,
Ugunīs mirdzēdama.

Saulainu garāko gada dienu un svētītu
īsāko gada nakti!
Lai labības lauki raženi, lopi veselīgi un
paši saimes ļaudis darbīgi, turīgi un priecīgi!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte Medne
Lai līst visskaistākais lietus
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz!

Lai gada gaišākajā naktī līksmi skan līgo
dziesmas un spoži deg ugunskuri!
Priecīgus Līgo svētkus!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Mairita Stulpiņa

Pēc aukstā pavasara, pēc dažādām kaislībām saistībā ar pašvaldību vēlēšanām, vasara uzņem
apgriezienus un tuvojas burvīgais saulgriežu laiks.
Un man ir dotas tiesības atkal uzrunāt jūs, cienījamie novada iedzīvotāji. Paldies tiem, kuri
3. jūnija pašvaldību vēlēšanās izvēlējās savu balsi
nodot par vēlētāju apvienību “Mūsu laiks”.
Paldies! Paldies no sirds par šo pārsteidzoši lielo
atbalstu. Paldies jaunievēlētajiem deputātiem, kuri 15. jūnijā tieši man uzticēja vadīt novadu. Mēs
kārtējo reizi sevi pierādījām kā laba un uzticama
komanda. Šādi laimīgi mirkļi dod spēku. Ticu, ka
arī Dievs dos svētību mūsu darbam.
Tuvojas vasarā visvairāk daudzinātā, apdziedātā
un svinētā Jāņu diena. Daba līgojas briedumā un
auglībā — koku zari, labības vārpas un puķu
ziedi. Mēs katrs steidzam izdarīt pēc iespējas
vairāk darbu, lai Līgo dienā atliktu vairāk laika

svētības gādāšanai sētā — sētas pušķošanai, Jāņu
zāļu lasīšanai, vainagu pīšanai. Vainagos ievijiet
stipras un gaišas domas, draudzību, sirsnību,
mīlestību, labestību un veiksmi. Lai jūsu iekurto
ugunskuru teiksmainā gaisma apgaismo jūs un
jūsu mīļos. Lai katram izdodas izbaudīt svētku
nakts noskaņu un rītā saulīte rotājas sudrabota
un daudzkrāsaina.
Īpašs sveiciens novada Līgām, Jāņiem un tiem,
kuri šajā dienā svin savas dzimšanas svētkus.
Svētki, tāpat kā viss skaistais, ātri paiet un atkal
būs ikdiena. Ar pateicību Dievam, ar laba vēlējumiem sev un citiem vadīsim visas savas dzīves
dienas.
Vismīļākie sveicieni katram novada iedzīvotājam
svētkos un ikdienā!
Ar cieņu Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja Anita Brakovska

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI

Maijs/jūnijs 2017 Nr. 5 (114)

AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM, PIELIKUMIEM UN AUDIOIERAKSTIEM
VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)
10. maijā notika Vārkavas novada domes ārkārtas sēde Rožkalnu pagasta “Rimicānos”, kurā izskatīja 2 darba
kārtības jautājumus, 11. maijā notika Vārkavas novada domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja 1 darba kārtības
jautājumu, 23. maijā notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde, kurā izskatīja 12 jautājumus, 30. maijā
notika Vārkavas novada domes sēde, kurā izskatīja 14 darba kārtības jautājumus.
Ārkārtas sēdē 10.05.2017. tika skatīti 2 jautājumi “Par  30.05.2017. sēdē pieņemti 16 lēmumi:
patapinājuma līguma slēgšanu” un “Par valsts vietējo  Saskaņot Vārkavas novada bāriņtiesas Ētikas kodeksu;
autoceļu V682 Špoģi- Arendole- Upmala- Sīļi”. Uz sēdi  Iedalīt Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecībai
bija uzaicināti Satiksmes ministrijas pārstāvis, VAS
"PURVIŅI" Lielajā Kalupes ezerā zvejas limitu
“Latvijas Valsts ceļi” pārstāvji, VAS “Latvijas autoceļu
2017.gadam – zivju tīklu 100 (viens simts) metru garuuzturētājs” pārstāvji un novada iedzīvotāji.
mā komerciālajai zvejai;
 Izvirzīt Preiļu galveno bibliotēku reģiona galvenās bib Jautājumā ”Par patapinājuma līguma slēgšanu” tika
liotēkas statusam;
pieņemts lēmums “Vēlēšanu iecirkņu darbības nodroši Noslēgt līgumu ar biedrību „Preiļu mednieku kluba
nāšanai 2017. gada Vārkavas novada pašvaldības vēlē"Atpūta 98"” par medību tiesību nomu zemes gabalos
šanās, slēgt transporta līdzekļu patapinājuma līgumus
ar kadastra apzīmējumiem 7694-003-0270 ar kopējo
ar Vārkavas novada domes vēlēšanu komisijas locekplatību 2,5 ha, 7694-003-0272 ar kopējo platību 0,8 ha,
ļiem”.
7694-003-0400 ar kopējo platību 2,18 ha, 7694-0040100 ar kopējo platību 2,8 ha, 7694-003-0385 ar kopē Jautājuma “Par valsts vietējo autoceļu V682 Špoģijo platību 1,8 ha, 7694-004-0196 ar kopējo platību 7,2
Arendole- Upmala- Sīļi” izskatīšanā. Vārkavas novada
ha;
domes deputātiem un iedzīvotājiem tika dota iespēja
uzdot jautājumus Satiksmes ministrijas, VAS „Latvijas  Neatbalstīt “Jettes Dienu grāmatas” izdošanu, ziedojot;
Valsts ceļi” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pār-  Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala kadastra Nr. 7664 003 0175- ar kopējo
stāvjiem par valsts vietējā autoceļa V682 Špoģi –
platību 9,0 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;
Arendole – Upmala – Sīļi stāvokli un iespējamajiem
uzlabojumiem. Speciālisti savas kompetences ietvaros
sniedza atbildes uz deputātu un iedzīvotāju jautāju-  Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala kadastra Nr. 7664 003 0244- ar kopējo
miem. Jautājumi, galvenokārt, bija vērsti uz to, cik drīplatību 2,0 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;
zā laikā tiks uzlabots minētais ceļa posms. Satiksmes
ministrijas pārstāvji uz šo jautājumu konkrētu atbildi  Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā
nesniedza, vien norādīja uz to, ka trūkst finansējuma no
zemes gabala kadastra Nr. 7664 003 0244- ar kopējo
Finanšu ministrijas. Deputāti izteica priekšlikumu Saplatību 0,5 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;
tiksmes ministrijai vairāk sadarboties ar Finanšu ministriju, lai rastu risinājumu šī ceļa posma uzlabošanai.  Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala kadastra Nr. 7664 003 0244- ar kopējo
Domes deputāti nolēma: Pieņemt zināšanai Satiksmes
platību 0,73 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
ministrijas, VAS „Latvijas valsts ceļi” un VAS
„Latvijas autoceļu uzturētājs” speciālistu viedokli.
 Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala kadastra Nr. 7664 003 0244- ar kopējo
11.05.2017. ārkārtas sēdē izskatīja deputātu pieprasījumu
platību 0,66 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
“Par Vārkavas novada domes iepirkumu komisijas izsludinātā iepirkuma ēkas pārbūvei par sociālās aprūpes centru
Vārkavā atcelšanu”. Domes deputāti ar balsu vairākumu  Piešķirt līdzfinansējumu konkursu projekta Lauku attīstības programmas 2014.-2020 gada 19.2 pasākuma
nobalsoja pret Vārkavas novada domes iepirkumu komisi“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
jas izsludinātā iepirkuma ēkas pārbūvei par sociālās aprūvietējās attīstības stratēģiju” projekta apakšpunkta 2.2.
pes centru Vārkavā atcelšanu.
““Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu
30.05.2017. domes sēdē izskatīja 14 darba kārtības jautāsaglabāšana un uzlabošana” 2500,00 (divi tūkstoši
jumus: Par Vārkavas novada bāriņtiesas Ētikas kodeksa
pieci simti euro) apmērā, no Vārkavas novada pašvalsaskaņošanu, Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai
dības 2017.gada budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzēzvejai Lielajā Kalupes ezerā 2017. gadam iedalīšanu, Par
tiem gadījumiem.
reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju, Par
zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, Par  Vārkavas novada domes 2016.gada 11.maija lēmuma
Nr.95 “Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu”
zemes iznomāšanu, Par zemes gabala sadalīšanu, nosauku4.punktā veikt šādus grozījumus: Aizstāt skaitļus un
ma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi, Par
vārdus “2023.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārmedību tiesību nomu, Par biedrības “Cimdu ceļš” iesniediem “2026.gada 31.decembrim”.
guma izskatīšanu, Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, Par

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.127 “Par grozījulīdzfinansējumu projektam, Par zemes lietošanas mērķa
miem saistošajos noteikumos Nr.124 “Par Vārkavas
noteikšanu, Par grozījumu lēmumā, Par grozījumiem saisnovada pašvaldības budžetu 2017.gadam”, pamatbutošajos noteikumos Nr.124 “Par Vārkavas novada pašvaldžeta ieņēmumu sadaļā 0.00 EUR apmērā un pamatbudības budžetu 2017.gadam”, Par deklarētās dzīvesvietas
džeta izdevumu sadaļā 17558 EUR apmērā, finansēšaziņu anulēšanu.
nas sadaļā 17558 EUR apmērā.
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DOMES LĒMUMI

01.06.2017. ārkārtas sēdē dome izskatīja 1 jautājumu
“Par aizņēmuma ņemšanu”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, ņemot
vērā iepirkuma “Vārkavas novada Upmalas pagasta
ceļa Vanagi-Kļavinski 1,04-3,42 km pārbūve”,
identifikācijas Nr. VND 2017/2, iepirkumu komisijas 11.05.2017. sēdes protokola Nr.24, lēmumu
Nr.1, apstiprinot projekta līguma tiesību piešķiršanu ceļa pārbūvei uz kopējo summu 299 956,00
EUR, kuru 25% apmērā t.i. 74 989,00 EUR finansē
no domes budžeta, bet 224 967,00 EUR ņemot aizņēmumu Valsts Kasē un, Vārkavas novada dome
nolēma:
 Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 224 967,00 apmērā uz 10 gadiem
Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
ceļu pārbūves investīciju projektiem.
 Aizņēmumu izņemt 2017.gada jūlija mēnesī.
 Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar
2018.gada 1.jūliju.
 Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.
15. jūnijā notika jaunievēlētās domes pirmā sēde, kuras
laikā tika izskatīti jautājumi Par Vārkavas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu un Par novada domes
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 Sēdes laikā domes priekšsēdētāja vēlēšanām,
atklāti balsojot tika ievēlēta balsu skaitīšanas komisija ar sastāvu: Anita Sparāne, Dzintars Cimdiņš un
Andris Lazdāns. Pamatojoties uz likuma “Par paš-
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valdībām” 19. panta otro daļu, 21. panta pirmās
daļas 10. punktu un 40. panta pirmo un ceturto daļu,
ņemot vērā 2017. gada 15. jūnija Balsošanas gaitas
protokola Nr. 1 balsu skaitīšanas rezultātus, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu
zīmēm, par Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
amata kandidātu Artūru Štagaru ar 1 balsi PAR –
Helēna Ērgle, 7 balsīm PRET- Anita Brakovska,
Mindaugas Bitinas, Inta Kivleniece, Skaidrīte Medne, Pēteris Šņepsts, Antra Vilcāne, Ainārs Želvis , 1
- vēlēšanu zīme atzīta par nederīgu, par Vārkavas
novada domes priekšsēdētāja amata kandidāti Anitu
Brakovsku ar 6 balsīm PAR- Anita Brakovska,
Mindaugas Bitinas, Inta Kivleniece, Skaidrīte Medne, Antra Vilcāne, Ainārs Želvis, ar 2 balsīm PRET
- Helēna Ērgle, Pēteris Šņepsts, 1- vēlēšanu zīme
atzīta par nederīgu, NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.
80: Par Vārkavas novada domes priekšsēdētāju
ievēlēt deputāti Anitu Brakovsku.
 Balsu skaitīšanas komisijā novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām iebalsoti Anita Sparāne,
Dzintars Cimdiņš un Andris Lazdāns. Pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo un
otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
40.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā
2017.gada 15.jūnija Balsošanas gaitas protokola
Nr.2 balsu skaitīšanas rezultātus, Vārkavas novada
dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, 8 balsīm
PAR : Anita Brakovska, Antra Vilcāne, Artūrs
Štagars, Helēna Ērgle, Inta Kivleniece, Mindaugas
Bitinas, Skaidrīte Medne, Ainārs Želvis, PRET :
Pēteris Šņepsts, NOLEMJ: Par Vārkavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt deputāti
Antru Vilcāni.

APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2017.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.58

Vārkavas novada domes 2017.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.126„Grozījumi Vārkavas novada
domes 2012. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm””
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu

Izdarīt Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par Vārkavas
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”” šādus grozījumus:
Papildināt noteikumu 2. pielikuma tabulu ar ceļu sarakstiem šādā redakcijā:
66.

Šķilteri-Dzeņi

1,02

Bez seguma

D

D

69.
56.
59.
57.
58.
72.
73.

Borkavas kalte-Bondoji
Stabulnīki-Dolgais Bors
Zibergova-Pūtkas-Klapari
Pilišku kapi-Pilišku ezers
Stivrenīki-Spūļu ezers
Vārkava-Znotiņi
Ančkini-Kraujas

1,2
1,9
3,48
0,98
0,93
0,42
0,63

Bez seguma
Bez seguma
Bez seguma
Grants
Bez seguma
Bez seguma
Bez seguma

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
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Papildināt noteikumu 3.pielikuma tabulu ar ceļu sarakstiem šādā redakcijā:
62.

1,0

Bez seguma

D

D

63.
64.

Kvedervecumi-Krievu
purvs
Lielie Stradiški-Mukāni
Andiņi-Gadzāni

0,54
3,65

Grants
Bez seguma

D
D

D
D

65.

Avotiņi-Dāboliņi

0,64

Grants

D

D

70.

Lūziņi-Lozdas

1,2

Bez seguma

D

D

71.
65.

Līdums-Ķīvītes
Zvirbuļi-Stūrīši

1,14
1,08

Bez seguma
Bez seguma

D
D

D
D

68.

Andiņi-Zibergi

1,9

Bez seguma

D

D

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes 2017.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.126„Grozījumi Vārkavas
novada domes 2012. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Vārkavas novada dome ir ņēmusi apsaimniekošanā privātpersonu īpašumā esošos servitūta ceļus, tādejādi nepieciešams noteikt autoceļu uzturēšanas klases.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts Vārkavas
novada pašvaldības autoceļu saraksts un tiem tiek noteiktas uzturēšanas klaseS

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts
Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Ceļu apsaimniekošanai pašvaldības budžetā tiks paredzēti finanšu līdzekļi 95328 EUR apmērā
Apsaimniekojot ceļus uzņēmējiem iespēju robežās tiks
nodrošināta piekļuve savu īpašumu apsaimniekošanai
Nav attiecināms
Pašvaldība pieņēma lēmumus par autoceļu ņemšanu apsaimniekošanā pamatojoties uz privātpersonu iesniegumiem

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

Latvijas radio ir izveidojis sižetu par Mariju un Juri Gavariem

Pavisam nesen Vārkavas novadā viesojās radio raidījums
„Latvijas stāsti Latvijas simtgadei”. Žurnāliste Daina Zalamane
šoreiz raidījuma sižetu izvēlējās veidot par Vārkavas novada
iedzīvotājiem Z/s „Mikalova” saimniekiem Juri un Marija Gavariem. 30 minūšu garo sarunu par dzīvi, darbu, vaļaspriekiem,
ģimeni un dzīvi novadā var noklausīties Latvijas radio 1 mājaslapā (ej.uz/Gavari).
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Vārkavas vidusskolā noslēdzies 2016./2017. mācību gads
Necerēti ātri ir aizvadīts arī mācību gada pēdējais
mēnesis.
Maijā skolēni svinēja vairākus svētkus.
3. maijā skolā viesojās Rēzeknes augstskolas pasniedzēja, bijusī Vārkavas vidusskolas absolvente Lolita
Kuzņecova, kura vadīja „Novada mācību”. Aktīvākie
un uzmanīgākie klausītāji saņēma pārsteiguma dāvaniņas.
Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienu, klašu kolektīvos tika svinēti
Baltā galdauta svētki, kad mājīgā
atmosfērā kopīgi tika pārlapotas
Latvijas vēstures lappuses.
5. un 6. maijā folkloras kopas
„Volyudzeite” dalībnieki devās uz
Vecpiebalgas novadu, lai piedalītos
valsts folkloras kopu sarīkojumā
’’Pulkā eimu, pulkā teku”.
9. maijā, Eiropas dienā, klašu kolektīvos tika runāts par Latvijas vietu
Eiropas Savienībā.
Uz pēdējā zvana pasākumu 12. maijā tika aicināti divpadsmit 9. klases
un trīspadsmit 12. klases skolēni.
13. maijā ar jautrām dejām, skanīgām dziesmām, jaukiem dzejoļiem
un prozas lasījumiem, kā arī skečiem māmiņas un tēti tika sveikti Ģimenes un
Māmiņu dienai veltītajā koncertā.
Katrs skolēns ar savu uzstāšanos un nelielām dāvaniņām sveica savus mīļos gaidāmajos svētkos.
26. maijā aktīvākie makulatūras un bateriju vācēji
devās uz Tērveti, lai piedalītos vides festivālā „Tīrai
Latvijai”. Tā kā mūsu skola starpposmos bija starp
uzvarētājiem, tad no atkritumu apsaimniekotājiem
SIA „ClearR” saņēmām pārsteiguma grozu ar konfektēm un kancelejas precēm. Kā balvu par savākto
makulatūru saņēmām zīmēšanas un biroja papīru, kā
arī dažādas atlaižu kartes skolēnu ekskursijām.

Brauciena laikā pabijām Ķeguma HES, Tērvetes
dabas parkā un Bauskas pilī.
29. maijā notika 4. klases izlaidums, kad ceturtklasnieki teica ardievas sākumskolai.
Tuvākus un tālākus ceļus skolēni izstaigāja 30. maijā,
dodoties pavasara pārgājienā. Vēl arī maijā skolēni
piedalījās dažādās olimpiādēs un konkursos.
Valsts tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu

dziedu, kāda bija 2017” Estere Spiridonova (8.kl.)
izcīnīja 1. pakāpes diplomu un titulu Dižā dziedātāja.
Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē 2. vietu
ieguva Ieva Apšiniece un 3. vietu Andrejs Ločs;
Līvānu novada atklātajā fizikas olimpiādē 1. vietu
ieguva Andrejam Ločs, un atzinību – Kristians Plots.
Daudz un dažādu aktivitāšu notika arī skolas bibliotēkā.
1.-6.klašu „Bērnu žūrijas” dalībnieki devās mācību
ekskursijā uz Pilskalnes „Mazo Siguldiņu” un Pilskalnes bibliotēku.
30. maijā 1.-3.klašu skolēni kopā ar skolas bibliotekāri M. Pastari apmeklēja Lazdiņu māju
muzeju un, atzīmējot P. Brūvera 60.
dzimšanas dienu, pabija Vanagu bibliotēkā. Bibliotekāre L. Pūga pastāstīja par
P. Brūvera daiļradi. Tika spēlētas dažādas
spēles,
kurās tika izmantoti dzejoļu
fragmenti.
Skolā viesojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
S. Tretjakova un kolēģes, lai izteiktu atzinību par aktīvo piedalīšanos LNB Lasītveicināšanas programmā „Bērnu žūrija”
un nominācijas „Lasošākais novads” iegūšanu. Visi „Lasītāju žūrijas” dalībnieki
tika pie piemiņas balvām. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja tika apbalvota
ar atzinības rakstu par atbalstu šīs programmas īstenošanā. Turpinājums 6. lpp.

www.varkava.lv
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Turpinājums no 5. lpp. Noslēdzās

arī krustvārdu mīklu minēšanas maratons. Titulu „Lielais gudrinieks” jau trešo reizi pēc kārtas ieguva Ieva Apšiniece, kura balvā
saņēma lielu mīksto rotaļlietu – lāci.
Lai izprastu bibliotēkas nozīmīgumu bibliotēkā uz
nodarbību bija ieradušies grupiņas „Lācīši” bērni.
Beidzot klāt bija arī 31. maijs – Skolas Goda svētki
un mācību gada pēdējā diena.
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Notika svinīgais pasākums, kura laikā tika apbalvoti
olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji,
skolēni, kuriem labāk veicās mācībās, un kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbā. Pateicības rakstus saņēma arī
skolotāji.
Titulu „Gada skolēns” ieguva Kristians Plots (8.kl),
titulu „Gada sportists” - Māris Ceplis, bet „Gada
klase” šogad ir 8. klase.
Paldies gribas teikt arī sponsoriem (piemājas saimniecībai ”Liepkalni,” Elmāram Sparānam, Intai Kivleniecei, SIA „Otars”, SIA „Resurss” ), kuri ar naudas
balvām priecēja mūsu skolas labākos sportistus. SIA
„TU Lauki” sagādāja saldās balvas gan sportistiem,
gan tiem skolēniem, kuri ir ieguvuši labus rezultātus
olimpiādēs.
Pēc svinīgā pasākuma skolēni tika aicināti uz klases
stundu, vēlāk sekoja pavasara disenīte un jautrība piepūšamajās atrakcijās.
Lai visiem jauka, silta un piedzīvojumiem bagāta
vasara!
Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā:
S. Stankeviča, H. Ērgle

Vārkavas vidusskolā viesojās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas pārstāvji
22. maijā Vārkavas vidusskolā ieradās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja Silvija Tretjakova ar kolēģēm. Viesošanās iemesls bija ļoti pozitīvs —
Vārkavas vidusskolas skolēni ir aktīvākie lasītāji Latvijā. LNB pārstāves pateicās bērniem
par viņu ieguldīto darbu projekta „Bērnu žūrija” realizācijā, kā arī Vārkavas novada domes
priekšsēdētājai Anitai Brakovskai par atsaucību un atbalstu no Vārkavas novada administrācijas puses. Skolēnus iepazīstināja ar jauno
„Bērnu žūrijas” grāmatu kolekciju, kas ir saistoša un interesanta un kārtējo reizi „Bērnu
žūrijas” dalībnieki varēs doties aizraujošajā
grāmatu pasaulē.
Īpašs ielūgums ir tētiem – viņiem Latvijas Nacionālā bibliotēka sarūpējusi īpašas balvas.
Viens no mūsu lasošajiem tētiem – Sandris
Apšinieks saņēma balvu 2015.gadā kā aktīvs
lasītājs.
Zinātniskie pētījumi atklāj, ka grāmatu lasīšana uzlabo veselību, izlasītais padara
gudrāku, palielinās vārdu krājums, kas
dod iespēju skaidrāk un pamatīgāk izteikt
domu, uzlabo uzmanības, koncentrēšanās
spēju un pašdisciplīnu.
Grāmatu lasīšana ir arī bezmaksas atpūta
un izklaide, īpaši lietainās dienās.
Jaunā grāmatu kolekcija jau ir pieejama
Upmalas bibliotēkā, bet no septembra ar to
varēs iepazīties Vārkavas vidusskolas bibliotēkā.
Upmalas bibliotēkas vadītāja,
Alda Upeniece
6
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Izbraukums—tematiskā lekcija pie puķu kolekcionāres Zinaīdas Adamovičas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām ietvaros 13.06.2017. biedrība
ģimenes palīdzības centrs „Ligzda” organizēja izbraukumu pie puķu kolekcionāres
Zinaīdas Adamovičas Saunas pagastā
Preiļu novadā.
Pasākuma dalībnieki noklausījās tematisku lekciju „Mans puķu dārzs laikmeta
griežos,” ko vadīja Zinaīda. Par savu
skaisto dārzu Zinaīda kautrīgi teica, ka
dārzs tiek veidots gan savam priekam, gan citu cilvēku priekam. Savu krāšņo dārzu viņa veido jau vairāk kā 20
gadus.
Pasākuma dalībniekiem klātienē bija iespēja apskatīt krāšņās puķu dobes, kas veidotas no ziemcietēm,
krāšņumkrūmiem, daudzgadīgajiem augiem.
Pasākuma dalībnieki bija gandarīti par iespēju apmeklēt Zinaīdas Adamovičas veidoto dārzu.
Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās pasākumā.
Paldies Vārkavas novada domei, kas atbalsta organizētos pasākumus, piedāvājot transporta pakalpojumus.
Vārkavas novada Sociālais dienests
PENSIONĀRU BIEDRĪBAS BIEDRIEM
Zied ceriņi, tas nozīmē, ka 2017. gada vasara ir klāt!
Gaidāma viena aizraujoša un burvīga vasara! Paldies
visiem, kuri aktīvi piedalījās mūsu kopīgajā pasākumā
“Vasaras reibumā” 28. maijā Vecvārkavā. Tagad gatavosimies mūsu nākošajam kopīgajam pasākumam
“Nāk rudens sētiņā”, kurš notiks Arendolē 4. septembrī.
Vasara — ekskursiju, atpūtas un atvaļinājumu laiks.
Arī mūsu biedrībā 5. jūlijā biedrības biedriem tiek rīkota ekskursija pa Latgali. Dalībnieki ekskursijai tika
aicināti pieteikties 28. maija pasākuma laikā, gribētāju
bija daudz un visas 30 vietas tika pieteiktas.
Ekskursijas maršruts: Kalsnava – Madona – Biksēre –
Cesvaine – Lubāna – Viļāni – Preiļi. Atvainojos tiem
biedriem, kuri nevarēs piedalīties ekskursijā autobusa

sēdvietu trūkuma dēļ.
1. jūlijā Līvānos notiks XVl Starptautiskie Senioru
dziesmu un deju svētki. Aicinu apmeklēt! Pasākums

tiek plānots interesants un skaists. No mūsu novada
šajā pasākumā piedalās 6 pašdarbības kolektīvi: sdk
“Dzīves virpulī”, “Odziņas”, vokālie ansambļi
“Savādi gan”, “Dziedi līdzi”, “Melodīvas” un folkloras kopa “Dzeipurs”.
Tuvojas vasaras skaistākie svētki – LĪGO svētki.
Priecīgu līgošanu!
Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”
valdes priekšsēdētāja Helēna Piziča
www.varkava.lv
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Noskrien savu kilometru!
nosoļot, nonūjot vienu vai vairākus kilometrus pēc savām
iespējām.
Aktivitātes sākās Vārkavā, kur 29. maijā pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Medne noorganizēja jauku sportisku
pēcpusdienu. Aktivitātēs piedalījās 63 dalībnieki un Džeris, kas bija ieradies sportot kopā ar saviem saimniekiem.
Kopā tika veikti 208,5 km. Garāko distanci – 15,9 km,
veica Iļja Kirilovs.
30. maijā sportiskās aktivitātes Vanagos pulcēja 15 sportot gribētājus, kopīgi tika veikti 24,5 km. Garāko distanci
– 7km, veica Jolanta Smilga.
1. jūnijā Rimicānos 29 pasākuma dalībnieki veica 111 km.
Garāko distanci – 10 km, veica Sandis Rudzāts.
Veselības nedēļas pēdējais pasākums notika Vecvārkavā
2. jūnijā, kur 33 dalībnieki veica 190,3 km. Garāko disKatru gadu Latvijā norisinās Veselības nedēļa jeb MOVE
Week – Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīves veidu un iesaistīt vairāk cilvēku
sportiskās aktivitātēs. Šogad Veselības nedēļa norisinājās
no 29. maija līdz 4. jūnijam.

Arī Vārkavas novads iesaistījās Veselības nedēļas aktivitātēs – pie mums četru dienu garumā pasākumā “Katram
savu kilometru!” ikvienam bija iespēja noiet, noskriet,

tanci – 21,3 km, veica Egons Zalāns.
Paldies visiem, kas piedalījās Veselības nedēļas aktivitātēs un veselai Latvijai uzdāvināja savu kilometrus. Kopīgi
četrās dienās tikai pieveikti 534, 3 km. Īpaši jāuzteic tie,
kas atrada laiku un iespējas piedalīties vairākos sportošanas pasākumos – Jolanta Smilga, Elmārs Sparāns, Inga
Gavare, Dagnija Dudarjonoka, Deniss Kirilovs, Ieva Birule, Andris Lazdāns. Aktivitāšu dalībnieki bija pozitīvi
noskaņoti un bieži tika dzirdēta vēlme šādās aktivitātēs
piedalīties biežāk.
NVPT koordinatore Vārkavas novadā
Linda Landsmane

Vārkavas novada iedzīvotājiem...
Pavasaris ir aizritējis, sākusies vasara, arī pašvaldību
vēlēšanas ir galā. Iestājies klusums... Ir izraudzīti
nākamie novada deputāti. Iedzīvotāji ir izdarījuši
savu izvēli par turpmākajiem 4 gadiem. Pašvaldību
vēlēšanās tika iesniegti četri saraksti, no kuriem saraksts “Par pareizu izvēli ” neiekļuva domes deputātu
sastāvā. Saraksts — iespējams par jauns, bez pieredzes, bez nepietiekoša sastāva, ar savu daļu kritikas,
bet enerģisks un līdzatbildīgs par novadā notiekošo.
Saraksta “Par pareizu izvēli” pārstāvētie deputātu kandidāti pateicas ikvienam, kurš atstāja savu balsi un izdarīja savu izvēli. Mēs esam pateicīgi ikvienam, kuram rūp novada pastāvēšana un notikumi
novadā. Mēs nepadosimies, mācīsimies no pieļauta8

jām kļūdām, tās izvērtēsim un labosim, sekosim notikumiem novada attīstībā un izanalizēsim notikumu
attīstību arī turpmāk.
Mēs startēsim jau atkal pēc 4 gadiem nākošajās
vēlēšanās, lai sevi pierādītu!
Apsveicam jaunievēlēto domes sastāvu! Lai panākumiem bagāti turpmākie 4 gadi!
Paldies visiem, kuri piedalījās vēlēšanās un izdarīja
savu izvēli!

www.varkava.lv

Kandidātu pārstāvis sarakstam
“Par pareizu izvēli” –
Jānis Jaudzems
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Aizvadīta jauniešu projekta „Dubnas pieRaksti” ekspedīcija pa Dubnas upi
Vārkavas novada jaunieši no 13. līdz 18. jūnijam piedalījās biedrības „Latgolys Studentu centrs” rīkotajā
ekspedīcijā „Dubnas pieRaksti”, kuras laikā, laivojot pa
Dubnu no Višķiem līdz Līvāniem, kopā ar citiem Latgales jauniešiem, iepazina Dubnas apkārtnē esošos kultūrvēstures objektus, intervēja piekrastē dzīvojošos cilvēkus un mācījās fotografēt un filmēt.

Jaunieši no citiem Latgales novadiem bija patīkami pārsteigti par mūsu novada skaistumu un ar interesi iepazina šeit esošos kultūrvēstures objektus un vietējos iedzīvotājus. Pievarējuši ap 20 km no Višķiem, savu otro
naktsmītni grupa ierīkoja Arendolē. Nākamajā rītā, iepazīties ar šīs puses vēsturi, jaunieši devās ekskursijā
uz Arendoles muižu. Tad Dubnas upes līkumi laivotājus
izveda cauri „Aptacīšim”, „Džereņiem”, „Cimušķiem”,
„Brakovskiem”, „Čukuriem”, „Upes Čeirāniem” un
„Dubencu” uz nākamo apstāšanās vietu Vecvārkavu,
kur parkā tika ierīkota nakšņošanas vieta. Vakarā jaunieši apmeklēja A. Mačāna meistarklasi par fotografēšanu un filmēšanu ar dronu. Vēlāk jauniešiem tika organizēta nakts ekskursija ar spocīgiem stāstiem un pārsteigumiem pa Vārkavas muižas pili. Nākamajā diena jauniešus Dubna bija aizvedusi uz Vanagiem, kur J. Vaivods
dalījās ar stāstiem par Vanagu apkārtnes vēsturi un cil-

vēkiem. Ekspedīcijas dalībnieku laivu brauciens noslēdzās Līvānos.
Šobrīd jaunieši strādā pie fotogrāfiju atlases, video apstrādes un aprakstu veidošanas par Dubnas piekrasti, jo
rudenī ir plānots rīkot ekspedīcijas fotoizstādes, filmas
un informējoša banera prezentācijas Daugavpils, Vārkavas un Līvānu novados.
Projekta „Dubnas pieRaksti” jaunieši un organizatori
pateicas Arendoles bibliotēkai, Arendoles muižai, Vār-

kavas novada domei, Vārkavas vidusskolai, J. Vaivodam un citiem palīgiem par iesaistīšanos projekta aktivitātēs. Kā arī liels paldies novada iedzīvotājiem, kuri
piekrita dalīties ar saviem stāstiem un sniedza intervijas.
Rudenī visi būsiet mīļi gaidīti prezentācijas pasākumos!
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” atbalstu.

Sagatavoja: D. Dudarjonoka

Paveiktais “Tīrības dienā” Vārkavas novadā
Vides pakalpojumu uzņēmums SIA
“Clean R” sadarbībā ar Vārkavas
novada domi aprīlī organizēja
“Tīrības
dienu”,
kuras
laikā
iedzīvotājiem tika dota lieliska iespēja bez maksas
atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku
nokalpojušām
elektriskām
un
elektroniskām
iekārtām.
“Tīrības dienas“ laikā ar Vārkavas novada pašvaldību
saskaņotajās novada vietās, atradās SIA “Clean R”
furgons, kurā no iedzīvotājiem tika pieņemti
ledusskapji, veļas mašīnas, mikroviļņu krāsniņas,
televizori, gludekļi un vēl liels daudzums dažādu
elektroierīču. Iedzīvotaju aktivitāte bija liela, un tika
savākts ievērojams daudzums bīstamo atkritumu.
Šīs akcijas laikā Vārkavas novada iedzīvotāji
nodeva 3 tonnas elektroierīču.
Kopā ir paveikts liels un videi draudzīgs darbs, jo

elektriskās un elektroniskās iekārtas ir pieskaitāmas
pie videi bīstamiem atkritumiem, kurus nedrīkst mest
pie sadzīves atkritumiem, jo šie atkritumi nesadalās
dabīgā ceļā. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kuras,
nonākot brīvā dabā vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti
kaitīgas un nodarīt lielu postu. Nododot šos
priekšmetus, videi draudzīgā ceļā, pārstrādei,
iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām
lietām, bet arī saudzē dabu! Nodotā tehnika tālāk
nonāk pārstrādes cehos, kur to izjauc, atdalot
plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas, un
bīstamās vielas nonāk tām paredzētās vietās.
SIA “Clean R” pateicas Vārkavas novada
iedzīvotājiem par izrādīto aktivitāti šajā akcijā un
aicina būt aktīviem arī citos videi draudzīgos
pasākumos.
Ar cieņu
SIA “Clean R”
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Vieglatlētika Vārkavas vidusskolā pavasara cēlienā
Šis vieglatlētikas pavasaris sākās ar skolas krosu, pēc kura
rezultātiem labākie skrējēji devās uz starpnovadu krosu
Aglonā. Šeit tika izcīnīta 2. vieta komandu vērtējumā
(individuāli savās vecuma grupās – 1.vieta – Viktorija
Kosnikovska – 500m un Edgaram Nikiforovam – 1000 m
skrējienos, 2. vieta Rīneram Matīsam Ārmanam – 1000 m
skrējienā un 3. vietas 1000 m skrējienā – Valijai Vanagai
un Andim Briškam. ) un tiesības startēt Republikas skolē-

nu 70. spartakiādes pavasara krosa stafetēs Rīgā 28. aprīlī.
Rīgā starta izdevās tiešām labs. Par Valsts 70. skolēnu
spartakiādes čempioniem 3*800m distancē kļuva Rīners
Matīss Ārmans, Kristers Lācis un Andis Briška; 3. vietu
valstī 4*1000m jauktajā stafetē izcīnīja Valija Vanaga,
Liāna Čangule Čivkule, Māris Ceplis un Edgars Nikiforovs. Godalgoto sešiniekā iekļuva arī pārējās divas Vārkavas komandas – 5. vietā – 3*500 m meiteņu komanda –
Valērija Furtikova, Sanija Poplavska un Viktorija Kosnikovska bet 6. vietā 4*500m jauktā komanda – Liāna
Batkajeva, Elizabete Maija Some, Ringolds Cauna.
Skolas stadionā sezona atsākās ar Starpnovadu
vieglatlētikas sacensībām 2. un 3. maijā. Skolas
komandas izcīnīja junioru un vecākajā grupā 2.
vietas, vidējā grupā – 4. vietu bet jaunākajā — 6.
Individuāli
1. vietu savās vecuma grupās izcīnīja: Ralfs Vilcāns
– 60 m barjerskrējienā; Andis Briška - 110 m barjerskrējienā; Māris Ceplis – tāllēkšanā; Edgars Nikiforovs – 800 m skrējienā; Sandis Rudzāts – 400 m
skrējienā; Valija Vanaga – augstlēkšanā; Alvis Bulatovs – šķēpa mešanā; Evija Vaivode – 3 km soļošanā; Egons Zalāns – 100 m skrējienā; Vecākās grupas zēni 4*100 m stafetē (M. Ceplis; S. Rudzāts;
E. Nikiforovs; V. Maculevičs).
2. vietas savās vecuma grupās izcīnīja: Viktorija
Pujiņa — 400m skrējienā; Melisa Vanaga — augstlēkšanā; Kristers Lācis — augstlēkšanā; Māris Ceplis –
augstlēkšanā; Simona Līna Liepiņa — 1500m skrējienā;
Aurēlija Pujiņa – lodes grūšanā; Sandis Rudzāts – 800m
skrējienā; Egons Zalāns — 200m skrējienā un lodes grūšanā; Sanita Lauska — augstlēkšanā; Alise Vilcāne 3km
soļošanā;
3. vietas savās vecuma grupās izcīnīja: Gunta Zagorska –
augstlēkšanā; Ralfs Vilcāns – tāllēkšanā; Uldis Gavars –
lodes grūšanā; Andis Briška – 800m skrējienā; Melisa Vanaga – 1500m skrējienā; Liāna Čangule – Čivkule — 3km
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soļošanā; Aurēlija Pujiņa – 400 m skrējienā; Valija Vanaga – 800 m skrējienā; Sandra Patmalniece – 3 km soļošanā; Normunds Ušackis – lodes grūšanā; Raivis Vanags –
augstlēkšanā; Alise Vilcāne – augstlēkšanā; Vidējās grupas zēni 4*100 m stafetē — M. R. Ārmans, U. Gavars,
K. Lācis, A. Briška; Vecākās grupas meitenes 4*100m
stafetē – A. Pujiņa, L. Čangule Čivkule, S. L. Liepiņa,
V. Vanaga.
Savukārt, 9. maijā Stadionā risinājās Latgales novada
“Vidusskolu Kausa” un “Jauno vieglatlētu kausa” sacensības. Komandu cīņā veiksmīgi startēja jauniešu komandas
– 1. vietu un kausu skolu komandām izcīnīja – 2001.2003. gadā dzimušie jaunieši – Māris Ceplis, Edgars Nikiforovs, Sandis Rudzāts, Uldis Gavars, Rīners Matīss Armans, Andis Briška.
Savukārt 1998-2000. gadā dzimušo grupā Vārkavas vidusskolas jaunieši ieguva savā īpašumā kausu par 3. vietu –
Alvis Bulatovs, Normunds Ušackis, Jānis Jēkabsons,
Egons Zalāns, Raivis Vanags, Dainis Vanags.
No maija līdz jūnija sākumam aktīvākie jaunie skrējēji
kopā ar vieglatlētikas cienītājiem veterāniem un nujotājiem veterāniem (kopā vairāk kā 30 sportistiem) 5 reizes
devās uz Preiļiem, lai apliecinātu savu varējumu Preiļu
parka pusstundas skrējienā un nūjošanā. Šīs sacensības
turpināsies vēl septembrī un oktobrī, kad noskaidrosies
uzvarētāji savās vecuma grupās. Bet jau 23. jūnija aktīvākie vieglatlēti – veterāni piedalīsies “Līgu un Jāņu” veterānu sacensībās Preiļos.
Savukārt, Valsts sacensību vasaras cikls sākās ar Valsts
meistarsacīkstēm U14 vecuma grupai 07.06. Iecavā. Šeit
Vārkavas vidusskolu apvienotajā Preiļu novada BJSS komandā pārstāvēja Ralfs Vilcāns, kurš rādīja savu varējumu
80 m un 80 m ar barjerām skrējienos. Lai arī sacenšoties ar
gadu vecākiem pretiniekiem neizdevās izcīnīt augstu vietu, skrējieni vieš cerību uz zināmiem panākumiem nākotnē, ja treniņu darbs turpināsies.

Šis ir arī Latvijas Jaunatnes Olimpiādes gads. No 7.-9.
jūlijam Cēsīs, Valmierā un Ogrē norisināsies sacensības,
uz kurām normatīvus izpildīja arī 5 Vārkavas novada jaunieši – Māris Ceplis, Edgars Nikiforovs, Sandis Rudzāts,
Liāna Čangule-Čivkule un Valija Vanaga. Lai viņiem
veiksmīgs sagatavošanās process! Bet vēl pirms Olimpiādes jauniešiem savu varēšanu nāksies apliecināt arī U16
un U18 valsts meistarsacīkstēs, kuras risināsies pirms tam
Saldū un Ventspilī.

www.varkava.lv

Sagatavoja: S. Stankevičs
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Kapusvētki Vārkavas novada kapsētās
8. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Lazdānu kapos.
8. jūlijā, sestdien, plkst. 14.00 Strodu kapos.
8. jūlijā, sestdien, plkst. 15.00 Augšmuktu kapos.
22. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Pilišķu kapos.
29. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 Āpšu kapos.
29. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 dievkalpojums baznīcā, plkst. 12.00 kapusvētki Vārkavas kapos.
30. jūlijā, svētdien, plkst. 12.00 dievkalpojums,
plkst. 14.00 kapusvētki Vanagu kapos.
Biedrība “Dzinars 2007” īsteno kārtējo projektu
Biedrība “Dzinars 2007” ir viena no aktīvākajām novada biedrībām. Tā regulāri īsteno dažādus pasākumus un projektus vietējiem iedzīvotājiem. Kokapstrādes nodarbības
novada skolēniem jau ir kļuvusi par vienu no biedrības tradīcijām, jo izgatavot dažādus koka priekšmetus, Rimicānu Mūžizglītības centra telpās jaunieši sanāk regulāri –
vismaz reizi mēnesī.
Šobrīd biedrība īsteno Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursa "Iedzīvotāji
veido savu vidi" projektu "BŪSIM KUSTĪGI UN RADOŠI RIMICĀNOS!". Projekta
laikā jaunieši Jāņa Spuriņa vadībā paši veido koka soliņus, kuri vēlāk tiks izvietoti
zem divām nojumēm, kas pavisam drīz tiks celtas. Bērnu priekam un atpūtai tiks izveidotas un uzstādītas arī līdzsvara šūpoles. Visas šīs jaunās un krāsainās lietas atradīsies laukumā pie Rožkalnu pagasta pārvaldes. Krāsas jaunajiem soliņiem un jumtiņiem “Dzinars 2007” iegādājās ar projekta “Biedrība” līdzekļiem.
Tāpat projekta "BŪSIM KUSTĪGI UN RADOŠI RIMICĀNOS!" ietvaros 10. jūlijā ir
plānots brauciens bērniem, vecākiem un biedrības biedriem uz Līgatnes vienkoču
parku. Projekta aktivitātes notiek ar Viduslatgales pārnovada fonda un Vārkavas novada domes finansējumu.
Sagatavoja: D. Dudarjonoka

Aizvadīti Muzeju nakts pasākumi
20. maijā Vārkavā tika organizēti dažādi muzeja nakts pasākumi.
Ar Džeinas Gavares skanīgo balsi un sirsnīgām dziesmām Vārkavas tautas namā tika atklāta
autores gleznu izstāde. Savukārt,
Muzeja telpās pasākuma apmeklētāji varēja iepazīties ar ekspozīciju „Pirmā tautskola Latgalē”
un iejusties tā laika mācību stundā. Visi mazie Muzeju nakts pasākuma apmeklētāji bija aicināti
skatīties un klausīties muzikālu
lasījumu „Garā pupa”. Radošo
mākslu salonā viesus priecēja
vokālais ansamblis „Melodīvas”
koncerts un vasarīga un krāšņa
foto izstāde „Taureņi” (autore:
S. Bizāne). Muzeja klētī varēja
apskatīt vietējo rokdarbnieču
(Leontīnes Znotiņas, Līvijas Stikānes, Natālijas SemjonovasFadejevas, Irēnas Lazdānes) rokdarbus. Vakarā visi tika aicināti
piedalīties Muzeju nakts zupas vārīšanā un degustēšanā. Nakts pasākumi tika noslēgti ar krāšņu G. Tomsones uguns
šovu. Uz tikšanos Muzeju nakts pasākumos nākamajā gadā!
Sagatavoja: D. Dudarjonoka
www.varkava.lv
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Klāt vasaras saulgrieži, kad ar meijām un ziediem rotājam
mājas, plūcam jāņuzāles un vijam svētku vainagus, kuram
jāņugunis un izbaudām gada visgarāko dienu un visīsāko
nakti, cildinot dabu un auglību. Kā ierasts, arī šogad,
23. jūnijā Vecvārkavas brīvdabas estrādē ikviens novada
iedzīvotājs un novada viesis tiek aicināts uz kopīgu Līgo
svētku svinēšanu. 23. junijā plkst. 23:00 uz saliņas aiz brīvdabas estrādes tiks kurts novada lielais ugunskurs un veikti
Līgo svētku rituāli. Vecvārkavas brīvdabas estrādē Līgo
nakts ballē muzicēs grupa MARCHELLO, norisināsies dažādas jautras izdarības un konkursi, darbosies arī brīvdabas
kafejnīca un, labu laikapstākļu gadījumā, līgotājiem būs pieejami galdiņi un grilla vietas, kopīgai svētku svinēšanai. Ieeja
Līgo nakts balle – bezmaksas. Aicinām kopā svinēt vasaras
saulgriežus!
Jolanta Smilga
Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja
Tel. nr.: 20004979

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā
reģistrētas divas dzimšanas:
15. maijā pasaulē nāca Rūta Odrija Šembele un
23. maijā Laila Raubišķe.
Vārkavas novada domes sirsnīgi sveic jaundzimušo
vecākus Andi Šembelu un Līgu Liepiņu;
Lāsmu Lausku un Nauri Raubišķi!

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”.

No 7. jūnija līdz jūlija vidum Vārkavas novada Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava) darba
dienās laikā no 08.00 līdz 16.00 apskatāma
Džeinas Gavares gleznu izstāde
"Sieviete daba — sieviete zieds".

www.varkava.lv

