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

OZOLUPE
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ar labiem vārdiem
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainītu sāpju stundu rūgtu,
lai dzīvot varētu mēs savādāk,
un vairāk debess svētības sev gūtu.
Ar gaišām domām
Ziemassvētki nāk,
lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
lai saprastu – vien labestība māk
ar sauli sirdi piestarot un sētu.
/Kornēlija Apškrūma/

Lai mums visiem ģimeniski un priecīgi Ziemassvētki, kā arī
radošām idejām un labiem darbiem pilns Jaunais gads!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa

Atkal viens gads pošas atvadu svētkiem. Vēl neliels brīdis un veco
gadu liksim atmiņu tīnē. Dienas — skaistās un rūgtās, bagātās un
krāsainās, laimīgās un ne tik ļoti laimīgās.
Šobrīd dzīvojam Ziemassvētku gaidīšanas laikā, pārdomu, atmiņu
un cerību laikā.
Paņemsim no aizejošā gada tikai gaišākās atmiņas un iedvesmojošākos sasniegumus. Visu to, kas ar rūgtuma piegaršu, krāsās blāvs
un nenozīmīgs — atstāsim pagātnei.
Pavisam drīz baznīcā zvani skandēs prieka vēsti, ka mums ir
dzimis Pestītājs.
Lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma un sirdīs ielīst
Ziemassvētku prieks.
Lai katra dvēsele sajūt Dieva mīlestību, jo ticība Dievam mums
dod bezgalīgas iespējas.
Jauno gadu iesāksim ar pārdrošām vēlmēm un tālejošiem
mērķiem. Paldies, katram no jums, cienījamie Vārkavas novada
iedzīvotāji, par visu labo, ko šajā gadā esmu saņēmusi no jums!
Vārkavas novada domes vārdā novēlu, lai pats Dievs uzliek roku
uz pleca un lai svētī jūs —labos, čaklos, gudros un sirsnīgos
Vārkavas novada iedzīvotājus.
Lai katrā solī neaizstājams pavadonis ir godaprāts. Un galvenais, lai miers — miers pasaulē, Latvijā, miers katrā ģimenē
un katram dvēselē. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, ļoti
laimīgu Jauno 2018. gadu!
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska
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Šai svētā naktī zeme un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas.
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.
/V. Moora/
Lai Ziemsvētku baltais miers un svētība
dod spēku un izturību
Jaunajā gadā!
Vārkavas novada Sociālais dienests

Aizmirsti nedienas vakarējās
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
/Marta Bārbele/
Novēlu visiem sirdī mīlestību!
Priecīgus Ziemassvētkus un labiem
notikumiem bagātu 2018. gadu!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte Medne

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI
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AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM, PIELIKUMIEM UN AUDIOIERAKSTIEM
VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)
6.novembrī un 8.novembrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, 21. novembrī Vārkavas
novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras
komitejas apvienotā sēde, 28. novembrī Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde.
6. novembra ārkārtas sēdes laikā tika apskatīti četri darba
kārtības noteikumi: Par Vārkavas novada kultūras centra
vadītāja iecelšanu amatā, Par pamatlīdzekļu izslēgšanu
no grāmatvedības uzskaites, Par zemes īpašuma lietošanas mērķa maiņu, Par grozījumu Vārkavas novada domes
2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.83 “Vārkavas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputāta ievēlēšana pastāvīgo komiteju sastāvā”.


Vārkavas novada dome izskatīja 30.10.2017. Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja amata konkursa
vērtēšanas komisijas lēmumu par Andra Lazdāna iecelšanu Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja
amatā. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām“ 21.
panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā
arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, un 30.10.2017. amata
konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu, Vārkavas
novada dome nolēma ar 2017.gada 7. novembri iecelt
Andri Lazdānu par Vārkavas novada kultūras centra
vadītāju.



Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu un 02.11.2017.
Vārkavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot nolemj ievēlēt deputātu Aldi Upenieku Vārkavas novada domes un
Finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā.

8. novembra ārkārtas sēdes laikā tika izskatīts viens darba
kārtības jautājums, kuras laikā deputāti nolēma grozīt
Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumu Nr.245 “Par
grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā “Par
autotransporta iznomāšanu”.
28. novembra domes kārtējā sēdē tika apskatīti astoņi
darba kārtības jautājumi: Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.124 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam”; par grozījumu Vārkavas novada domes
24.11.2015.lēmumā Nr.245 “Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā “Par autotransporta iznomāšanu”, Par zemes iznomāšanu, Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai, Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Par iesniegumu izskatīšanu, Par ugunsdzēsēju
automašīnas izmantošanu.
7. dec. ārkārtas sēdes laikā tika izskatīts viens darba kārtības jautājums, kuras laikā deputāti nolēma grozīt
24.11.2015. lēmumu Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.
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.

Borkavas kalte-Bondoji

1,2

Bez seguma

D

D

56.

Stabulnīki-Dolgais Bors

1,9

Bez seguma

D

D

59.

Zibergova-Pūtkas-Klapari

3,48

Bez seguma

D

D

57.

Pilišku kapi-Pilišku ezers

0,98

Grants

D

D

58.

Stivrenīki-Spūļu ezers

0,93

Bez seguma

D

D

72.

Vārkava-Znotiņi

0,42

Bez seguma

D

D

73.

Ančkini-Kraujas

0,63

Bez seguma

D

D”

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

Kvedervecumi-Krievu purvs

1,0

Bez seguma

D

D

63.

Lielie Stradiški-Mukāni

0,54

Grants

D

D

64.

Andiņi-Gadzāni

3,65

Bez seguma

D

D

65.

Avotiņi-Dāboliņi

0,64

Grants

D

D

70.

Lūziņi-Lozdas

1,2

Bez seguma

D

D

71.

Līdums-Ķīvītes

1,14

Bez seguma

D

D

65.

Zvirbuļi-Stūrīši

1,08

Bez seguma

D

D

68.

Andiņi-Zibergi

1,9

Bez seguma

D

D”

Domes priekšsēdētāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

OZOLUPE

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.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts Vārkavas novada pašvaldības autoceļu saraksts un tiem tiek noteiktas uzturēšanas klases

Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme
uz pašvaldības budžetu

Ceļu apsaimniekošanai pašvaldības budžetā tiks paredzēti finanšu
līdzekļi 95328 EUR apmērā

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Apsaimniekojot ceļus uzņēmējiem iespēju robežās tiks nodrošināta
piekļuve savu īpašumu apsaimniekošanai

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Pašvaldība pieņēma lēmumus par autoceļu ņemšanu apsaimniekošanā pamatojoties uz privātpersonu iesniegumiem

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2017.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.174
(protokols Nr.22., 5.§)
Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.130„Grozījums Vārkavas novada domes 2012. gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu
Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 2012. gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 „Kustamā un
nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā”:
Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitļus „2010.gada 30.marta Ministru kabineta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.punkta 19.4.apakšpunktu;
Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārda „ar” ar vārdiem un skaitļiem „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu”;
Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, daudzbērnu ģimenei par kustamo īpašumu nav uzskatāmi divi vieglie transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, kuru pirmā reģistrācija ir 10 gadi un vairāk, no atbalsta
pieprasīšanas brīža, ja viens no ģimenes locekļiem strādā.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska
www.varkava.lv
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Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.130
„Grozījums Vārkavas novada domes 2012. gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 „Kustamā un
nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Vārkavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

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

Norādāmā informācija
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punkts, kas stājas spēkā 01.01.2018. noteic nosacījumus, kāds īpašums un naudas līdzekļu uzkrājums
nav ņemams vērā nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, tādejādi nepieciešams svītrot Vārkavas novada domes noteiktos nosacījumus, lai nedublēt augstāka spēka normatīvo aktu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa noteic, ka
pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes
(personas) atzīšanai par trūcīgu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas normas, kuras dublē Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā (stājas spēkā 01.01.2018) noteikto un papildus tiek noteikts, ka daudzbērnu ģimenei par kustamo īpašumu nav
uzskatāmi divi vieglie transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, kuru pirmā
reģistrācija ir 10 gadi un vairāk, no atbalsta pieprasīšanas brīža, ja viens no ģimenes locekļiem strādā
Ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

Nav attiecināms
Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska
APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2017.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.176
protokols Nr.22., 7.§)

Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.132 „Grozījumi Vārkavas novada domes
2014. gada 4. marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
Izdarīt Vārkavas novada domes 2014. gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā” šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 3.2.punktu šādā redakcijā:
„3.2. tai nepieder zemes īpašums vairāk kā 5 ha ģimenei (personai) (kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi, kur ģimene deklarēta, un papildu īpašumu; tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie nekustamie īpašumi).”
Papildināt noteikumus ar 3.8. punktu šādā redakcijā:
„3.8. tai nepieder kustamā manta – mehāniskais transportlīdzeklis vairāk kā viena vienība ģimenei (personai)
ar izņēmumu, ka tā ir daudzbērnu ģimene, kurai var piederēt divi vieglie transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz 3,5
tonnām, kuru pirmā reģistrācija ir 10 gadi un vairāk, no atbalsta pieprasīšanas brīža, ja viens no ģimenes locekļiem strādā”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētāja
4
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.132
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2014. gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkts
43.panta trešā daļa, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sestā daļa

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta plānotā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts kāda persona
(ģimene) var iegūt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
Ietekme uz pašvaldības budžetu nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

Par likumprojektu parakstīšanu un personu tiesībām uz informāciju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) ir saņēmusi Latvijas Republikas
Tiesībsarga (turpmāk - Tiesībsargs) 2017.gada 28.septembra vēstuli Nr. 6-1/1710, kurā vērsta uzmanība uz
sekojošo:
“Tiesībsarga birojā ir izskatīts iesniegums, kurā norādīts, ka vairākas vietējās pašvaldības nenodrošina Latvijas pilsoņiem iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā, proti,
netiek sniegta informācija par šādu vēlētāju likumprojektu parakstīšanas laiku un vietu.
Tiesībsargs norāda, ka vēlētāju tiesības iesniegt likumprojektus ir būtiska konstitucionāla demokrātiskas
valsts vērtība atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 101.panta definētajam, ka ikvienam Latvijas pilsonim
ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.
Latvijas pilsoņu tiesības parakstīties par likumprojektiem ir viens no Satversmē paredzētajiem veidiem piedalīties politiskajos procesos un izteikt savu viedokli par tautai nozīmīgiem jautājumiem.
Tiesībsargs akcentē, ka informācijas pieejamība par likumprojektu parakstīšanu ir būtiska labas pārvaldības
principa sastāvdaļa, vienlaikus atbilstoši labas pārvaldības principam, valsts pārvaldes iestādei savā darbībā
ir pienākums pastāvīgi pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot
procedūras privātpersonas labā.”
Ņemot vērā minēto, ministrija lūdz pašvaldības veikt visas nepieciešamās darbības, lai iedzīvotājiem sniegtu
pietiekamu informāciju par vietu un laiku, kur balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem iespējams piedalīties parakstu vākšanā.
Pašvaldību departamenta direktors A. Mičulis
Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai,
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.
Vārkavas novada dome informē, ka iedzīvotāji par vēlētāju likumprojektiem var parakstīties pagastu pārvaldēs (Rožkalnu pagasta pārvaldē (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov.) un Vārkavas pagasta pārvaldē (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.)) un bāriņtiesā (Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas nov.) darba laikā no 08.00 līdz 16.30 (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums), maksa
par paraksta īstuma apstiprināšanu ir 50 eiro centi. Parakstīties par vēlētāju iniciatīvam var arī izmantojot portālu www.latvija.lv.
Vārkavas novada dome
www.varkava.lv
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Vārkavas vidusskolas aktualitātes
Atlicis vēl pavisam mazs brīdis, un Ziemassvētku zvani
ieskanēsies ikvienā mūsu novada sētā. Kādi tad ir bijuši
gada pēdējie divi mēneši Vārkavas vidusskolā?
No 30. oktobra līdz 3. novembrim skolā notika Ekoskolu
rīcības nedēļa. 1.- 4. klašu skolēni piedalījās nodarbībā
„Veselīgas pārtikas šķīvis”, bet 3. novembrī bija nodarbība
„Diena bez iepirkšanās”.
3. novembrī skolā notika stāstnieku konkurss „Teci, teci,
valodiņa 2017!”. 16. novembrī, piedaloties Dienvidlatgales stāstnieku konkursā, Edvards Vaivods – Šulte ( 1.kl.),
Elvis Laganovskis (2.kl.), Mārtiņš Upenieks ( 3.kl.), Kristians Plots ( 9.kl.) izcīnīja 1.pakāpes diplomu, titulu
„Lielais stāstnieks” un ceļazīmi uz valsts konkursa finālu
Rīgā. Rīgā Edvards un Mārtiņš ieguva 2. pakāpes diplomu
un titulu „Lielais stāstnieks”, bet Elvis un Kristians –
1. pakāpes diplomu un titulu „Dižais stāstnieks”.
Novembrī vēl turpinājās arī labie darbi skolas apkārtnē –
lapu grābšana.
9. novembrī Vanagos 12. klases skolēni piedalījās
J. Vaivoda grāmatas „Vanagu vēstures lappuses” atvēršanas svētkos.
10. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltītie pasākumi - tikšanās ar okupācijas muzeja pārstāvi; varoņu atceres
brīdis kopā ar Preiļu zemessargiem; „Melnās kafijas vakars” un filmas „Ievainotais jātnieks” noskatīšanās; skolas
izgaismošana.
Patriotu nedēļas ietvaros 5.-12. klašu skolēni piedalījās
konkursā „Vai tu pazīsti Latviju?”
Ikviens skolēns „Latvijai 99. dzimšanas dienā varēja
„izgatavot” savu svētku torti. Izdevās, protams „ļoti garšīgas”.
15. novembrī sākumskolēni bibliotēkā piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku pasākumā „Ziemeļvalstu salas – bagātību
salas”. Katrs skolēns varēja iejusties pirāta lomā un piedalīties bagātību meklēšanā.
16. novembrī skolā ieradās „Mārītes foto”.
17. novembrī ar labiem vārdiem un skanīgām dziesmām
sveicām Latviju dzimšanas dienā.
18. novembrī skolas jaunieši piedalījās akcijā
„Izgaismosim Vārkavas novadu valsts svētkos”, kuras laikā, aizdedzot svecītes, tika izgaismotas svarīgākās un nozīmīgākās vietas mūsu novadā.

Skolas jaunieši uzstājasValsts svētku pasākumā

19. novembrī jauniešu grupa ar literāru montāžu sveica
novada iedzīvotājus Valsts svētku pasākumā Rimicānos.
Ja otram dari labu, tad labais nāk arī atpakaļ. Tā notika arī
6

šoreiz, kad ar portāla palidzesim.lv. atbalstu, 30 mūsu skolas skolēniem tika dāvāta iespēja 21. novembrī noskatīties
HK Rīgas Dinamo hokeja spēli.
22. novembrī 8.-12. klašu skolēni tikās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, kuri stāstīja par karjeras iespējām
šajā jomā. Šajā dienā norisinājās arī starpnovadu volejbola
turnīrs Galēnos vidējās vecuma grupas zēniem. Mūsējie
izcīnīja 4. vietu.
23. novembrī interesenti varēja noskatīties aizraujošo filmu „Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru”.
24. novembrī ar lielu svētku torti bibliotēkā svinējām
A. Ločmeļa 80. dzimšanas dienu. Paldies bibliotekārēm
M. Pastarei un A. Upeniecei par radošo pasākumu
„Ņudzeklos”.

Jūtot līdzi „Rīgas Dinamo”

29. novembrī jaunie sportisti atzīstami piedalījās „Mazās
balvas” izcīņas sacensībās: Viktorijai Kosnikovskai 60m
skrējienā -3. vieta, 1000m skrējienā — 2. vieta; Elizabetei
Maijai Somei - 3.vieta 1000m soļošanā, 1.vieta lodes grūšanā; meiteņu komandai 2.vieta stafetē, Ralfam Vilcānam
- 1.vieta 60m barjerskrējienā.
Jauniešu projekta „Nāc un runāt sāc!” ietvaros notika
saruna par politiku.
Novembrī risinājās arī konkurss 8.-12. klasēm par
Ziemeļvalstīm, kuru organizēja skolas bibliotekāre.
1.decembrī kopā ar folkloras kopām „Jumalāni”,
„Pelēcīši”, ”Dzeipurs”, „Dzeipureņš”, „Vecvārkava”, un
„Žibacteņa”, folkloras kopa „Volyudzeite” piedalījās nu
jau par tradīciju kļuvušajā pasākumā „Vakarēšana Vārkavā”. Paldies ikvienam, kurš palīdzēja, lai viss iecerētais
izdotos. Īpašs paldies arī mūsu sponsoriem „Daugulis un
CO” no Līvāniem.
Ir sācies arī mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 10.-12.kl. Santa Ozerska
ieguva atzinību.
Šo divu mēnešu laikā vairāki skolotāji apmeklēja profesionālās pilnveides kursus.
Skolotāja H.Ērgle 5. decembrī ar stāstījumu „Omotu
stōsti” piedalījās II Latvijas stāstnieku konferencē
„Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas”.
Pašreiz rotājam klašu un skolas telpas, mācāmies dzejoļus,
dziesmas un ludziņas, lai ātrāk varētu izjust īpašo Ziemassvētku gaisotni.
Sagaidīsim svētkus ar gaišām domām un draudzīgiem
smaidiem! Lai mums nepietrūkst labu vārdu, ko otram
teikt, un lai Ziemassvētku brīnums ļauj ieraudzīt tikai labo, gaišo un patieso!
Skaistus svētkus visiem Jūsmājās!

www.varkava.lv

Atbildīgās par mācību darbu Vārkavas vidusskolā
H. Ērgle, S. Stankeviča
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„Ģimenes atbalsta centrs „Ligzda”” un Sociālais dienests rīkoja ekskursiju
Ikviens no mums — Vārkavas novada iedzīvotājiem — zina, kur atrodas
tuvākā pilsēta — pārdesmit
minūšu braucienā no mājām. Apmeklējot pilsētu, bez vilcināšanās mēs atrodam
nozīmīgas valsts iestādes, lielveikalus, radu un draugu adreses. Dzīvojam mūsu vajadzībām pakārtotu dzīvi, rakstām
savu vēsturi.

Tuvojas Latvijas simtgade. Mēs, Latvijā, Latgalē, Vārkavā
dzīvojošie, arī esam daļa no mūsu valsts. Apliecinot savu
identitāti, mīlestību pret savu valsti ir jāzina arī tās izcelsme un vēsture. Sadarbībā ar programmu „Eiropas atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020”, 28.novembrī
kopā ar nevalstisko organizāciju „Ģimenes palīdzības
centrs ”Ligzda””, tika organizēta izzinoša ekskursija uz
Preiļiem. Aizejošā rudens noskaņās ekskursijas dalībnieki
izgāja pastaigā pa Preiļu muižas parku gida pavadībā. Apmeklēta tika restaurētā Preiļu parka kapela un Preiļu novadpētniecības muzejs. Ekskursijas noslēgumā ekskursanti devās uz Preiļu bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļu,
kur nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova dalījās ar īpašu
stāstījumu. Apskatīta tika arī bērnu darbu izstāde, kas veltīta Rainim un Aspazijai. Sajūsmu radīja radošums, kas
saskatāms bērnu darbos. Interesanti bija atmiņu stāstījumi
par jaunībā redzēto un piedzīvoto Preiļos un nostalģiskas
nopūtas par aizgājušo. Liels prieks par gida stāstījumā
dzirdēto, Preiļu pilsētā restaurēto un uzlaboto!
Kā gandarījums organizatoriem, ekskursijas izskaņā izskanēja pateicības vārdi par braucienu un izrādīta vēlme
iesaistīties jaunos pasākumos.
„Ģimenes atbalsta centrs „Ligzda”” un
Vārkavas novada sociālais dienests

Aizsācies Latvijas simtgades svinību cikls
2017. gadā ir aizsācies Latvijas simtgades svinību cikls, kas ilgs
piecus gadus. Katrā svinību gadā atcerēsies un pieminēs tos notikumus, kas norisinājās pirms 100 gadiem un bija nozīmīgi neatkarīgas Latvijas dibināšanai un pastāvēšanai. Katram no
pieciem gadiem ir savs atslēgas vārds – 2017. gads – Griba,
2018. gads – Dzimšana, 2019. gads – Varonība, 2020. gads –
Brīvība, 2021. gads – Augšana.
Katrā no svinību gadiem plānoti savi lieli notikumi – 2017. gadā
svinības aizsākās ar atklāšanas pasākumu “Apskauju Latviju”,
norisinājās arī Latgales Simtgades kongress, kā arī citi pasākumi, 2018. gadā XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki, kā arī daudz citu notikumi un, protams, novembrī gaidāmi simtgades svētku kulminācijas pasākumi ar daudzām aktivitātēm, piemēram, simtgades deju lieluzvedums, festivāls “Staro
Rīga” un iniciatīva “Staro Latvija”, 2019. gadā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atvēršana Rīgas pilī, Baltijas ceļa 30. gadadienas atzīmēšana, Vispasaules latviešu saiets Cēsīs un citi pasākumi, 2020. gadā pasākumu cikls “Latvijas Satversmei - 100”,
Mežaparka Lielās estrādes renovācijas projekta “Sidraba birzs”
atklāšana, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un
citi pasākumi, 2021. gadā Janvāra barikāžu 30. gadadiena, projekta “Latviešu pēdas pasaulē” noslēgums un citas aktivitātes.
Ikvienam interesentam ir iespēja iesaistīties kādā no iniciatīvām,
kas saistītas ar Latvijas simtgadi. 7. līdz 12. klašu skolēniem ir
iespēja piedalīties konkursā “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” un izstāstīt kāda cilvēka dzīvesstāstu, vairāk par konkursu
var uzzināt vietnē okupacijasmuzejs.lv/konkurss. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atvērts “Gadsimta albums” – virtuāla
attēlu galerija vietnē www.latvijasgadsimts.lv, kur ikviens var
pievienot savu fotogrāfiju un stāstu par kādu notikumu vai personību Latvijā no 1914. līdz 2017. gadam. Maijā 2018. gadā
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu telpās atklās izstādi
“Latvijas gadsimts” – vairāk kā 60 muzeju kopīgs darbs, kas
veltīts Latvijas simtgadei. Līdz 2017. gada 30. septembrim noritēja “Vietvārdu talka”, kurā tika reģistrēti 4397 mazzināmi vietvārdi. Talcinieki Ir reģistrējuši arī vietvārdus no Vārkavas novada – Bams, Neicenieku laipas, Pūriņš, Sviesta kalns, Čiguoņeica,
Zalta kolns, Astes pļava, Augstais krosts, Brīždūbis, Kumpatu
kolns, Paša, Pītera kolns, Pokys pūreņš, Rogonys pūreņš,

Seņpils, Štorka prīde. Ar visām pārējām iniciatīvām var iepazīties Latvijas simtgades vietnē lv100.lv.
Svinot Latvijas simtgadi papildināts arī Latvijas filmu klāsts ar
16 jaunām filmām. Trīs no filmām- V. Braslas spēlfilma
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, I. Brūveres filma par Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli “Ievainotais jātnieks”, A. Saulīša dokumentālā filma par latviešu strēlniekiem “Astoņas zvaigznes.” Visas šīs filmas bija iespējams noskatīties arī pie mums
Vārkavas novadā. 2018. gadā gaidāmas vēl 13 filmas – dokumentālās filmas “Baltijas jaunais vilnis”, “Baltu cilts”, “Kurts
Fridrihsons”, “Turpinājums”, “Lustrum”, “Mērijas ceļojums”,
spēlfilmas “1906”, “Bille”, “Homo Novus”, “Paradīzē ‘89”,
“Tēvs Nakts”, animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie
suņi”, “Saule brauca debesīs.”
2017.gada 7. decembrī notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
forums “Par visu, kas Latviju padara par Latviju.” Iniciatīvas
“Latvijas skolas soma” mērķis ir ikvienam Latvijas skolēnam
nodrošināt iespēju izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras
un dabas stāstus, kā arī iepazīties ar dažādos laikos Latvijā radītām inovācijām un uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem. Iniciatīvas ietvaros skolēniem tiks segtas ieejas biļetes un transporta
izdevumi apmeklējot kultūras un mākslas pasākumus, novadpētniecības un dabas objektus, kā arī būs iespēja saņemt finansējumu izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu un citu izzinošu aktivitāšu izmaksu segšanai. “Latvijas skolas somas” aktivitātes
visās skolās sāksies 2018. gada septembrī.
“Viss sākas ar gribu, kam seko drosme radīt. Dzimst varoņi, kuri
pašaizliedzīgi izcīna brīvību, un izaug stipra tauta” – šis citāts
turpmākos četrus gadus būs bieži redzams un dzirdams. Lai, pēc
sirdssiltiem Ziemassvētkiem un jestras Jaunā gada satikšanas,
mūs sagaida ne tikai laimīgs 2017. gads, bet arī prieks par Latvijas simtgades svētkiem, lai katram no mums ir iespēja svinēt šos
svētkus, vēlme iesaistīties kādā iniciatīvā un prasme iegūt ko
jaunu un iepriekš nepiedzīvotu.

www.varkava.lv

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule
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Izdota J. Vaivoda grāmata par Vanagu apkārtnes vēsturi
9. novembrī Vārkavas novada
Vanagos norisinājās novadpētnieka Jāņa Vaivoda grāmatas “Vanagu vēstures lappuses” atklāšanas pasākums.
Grāmatas saturu — vēsturiskus faktus, cilvēku atmiņu
stāstus un fotogrāfijas grāmatas autors vācis daudzu gadu
garumā. Vairāk kā 300 lapaspušu biezo grāmatu ar Vārkavas novada domes līdzfinansējumu, izdevusi izdevniecība “Jumava”.
Vaivodu ģimene novadā ir pazīstami ne tikai ar stiprām
dzimtas tradīcijām un patriotismu, bet arī ar muzikalitāti.
Grāmatas atklāšanas pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja autora dēls Juris Vaivods, mazbērni Kristīne Kārkle-Kalniņa un Edgars Kārklis. Satikšanās prieks
ar autoru, interese par izdoto grāmatu bija sapulcinājusi
tālus un tuvus. Vaivodu ģimenei Vanagi nudien ir īpaša
vieta, kur bērnības atmiņas un tēva mājas, skola, baznīca,
līdzcilvēki.
Pasākuma sākuma daļā grāmatas autors un viņa saime vienojās kopīgā dziesmā “Zynu, zynu tāva sātu”. Pasākuma
vadītāja Anna Kārkle iepazīstināja klātesošos ar grāmatas
tapšanas aizkulisēm un pirmo grāmatas manuskriptu. Grāmata veidota vairāk nekā 20 gadus – ir izstaigātas daudzas
mājas, uzklausīti cilvēku atmiņu stāsti, pārbaudīti fakti
arhīvos, bibliotēkās un muzejos.
Grāmatas izdošanā lielu atbalstu devusi arī Vārkavas novada dome, gan piešķirot līdzfinansējumu grāmatas izdo-

šanai, gan atbalstot autoru satura sagatavošanā. Grāmatas
satura īsināšana un fotogrāfiju atlase bija ļoti laikietilpīgs
un grūts darbs – ar grāmatas izdošanas laikā piedzīvoto
dalījās grāmatas redaktore Liene Soboļeva.

Jānis Vaivods pateicas visiem atbalstītājiem un visiem
tiem, kuri dalījās ar saviem atmiņu stāstiem un fotogrāfijām! Pasākuma laikā, interesentiem bija iespēja saņemt
jauno grāmatu. Liels paldies Helēnai Ērglei par lielo ieguldījumu pasākuma organizēšanā!
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Valsts svētku pasākuma laikā tika pasniegti Goda un Atzinības raksti
Valsts svētku pasākuma laikā 19. novembrī Rožkalnu kultūras namā tika pasniegti Vārkavas novada pašvaldības
domes Goda un Atzinības raksti.
2017. gadā ar Goda rakstiem tika apbalvoti: Marija Salceviča — par kultūrvides saglabāšanu Arendolē, ilgstošu
un pašaizliedzīgu darbu Arendoles bibliotēkas vadītājas
amatā un Arendoles vārda popularizēšanu; Helēna Piziča
— par aktīvu un radošu darbošanos Vārkavas novada vecākās paaudzes dzīves kvalitātes uzlabošanā; Antons Danovskis — par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības

attīstībā un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā saimniecībā; Ernests Lazdāns — par izciliem sasniegumiem un
novada vārda popularizēšanu LTV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”; Antoņina Rusiņa — par apzinīgi nostrādātajiem 40
darba gadiem Vārkavas novada pašvaldībā.
Ar Atzinības rakstiem tika apbalvoti: Ella Januševska –par
ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē; Sandis Vuškāns – par zemnieku
saimniecības “CIDO” attīstības veicināšanu un ģimenisko
vērtību saglabāšanu; Emīlija Kancāne – par aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskajā dzīvē; Skaidrīte Trafimova –par veiksmīgu projektu
realizāciju Vārkavas pagastā vairāku gadu periodā; Mārtiņš Landsmans – par
veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu;
Valērijs Kitajevs - par ieguldīto darbu
novada lauksaimniecības attīstībā un par
ražošanas attīstības kāpināšanu savā
saimniecībā; Ēriks Purviņš - par ieguldīto
darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par
ražošanas attīstības kāpināšanu savā
saimniecībā; Jānis Spūls — par ieguldīto
darbu uzņēmējdarbības attīstībā un par
ražošanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā; Valentīna Ruzģe – par
ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā.
Vārkavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka
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Vārkavas novadā notika tikšanās ar Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku
1. decembrī Vārkavas novada domes Kultūras centrā notika iedzīvotāju tikšanās ar Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku. Politiķi klātesošos
informēja par valstī aktuālajiem jautājumiem – par budžeta
plānošanu, lauksaimniecību, veselības un izglītības reformām.

Nacionālās drošības stiprināšanai salīdzinājumā ar 2017.
gadu plānots papildus piešķirt 126,8 miljonus eiro, sasniedzot 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Piešķirtais
finansējums tikšot izmantots poligonu remontdarbiem un
bruņojuma iegādei. Saeimas deputāts, kā pozitīvu sadarbības iniciatīvu minēja valdības sniegto palīdzību lauksaimniekiem plūdu seku likvidēšanai, kad kopīgi sadarbojoties,
izdevās panākt, ka par vienu plūdos cietušo hektāru tika
piešķirts ap 200 euro liels pabalsts, sedzot kādu daļu no
lauksaimnieku ieguldījumiem.
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai,
stacionāros sniegtajiem pakalpojumiem rindu samazinājumam, kā arī veselības nozarē strādājošo speciālistu darba
samaksas palielināšanai un citiem svarīgajiem pasākumiem papildus tiks novirzīti 235 miljoni euro. Kopumā
veselības nozarei tiks novirzīts 1 miljards euro, kas ir 1/9
daļa no valsts budžeta.
“Sabiedrībā skaļas diskusijas izvērtās par vidusskolu slēgšanu. Saprotam, ka Rīgas skolās 25 bērni klasē ir reāli,
taču lauku skolās tas nav iespējams. Izglītības ministrs
Kārlis Šadurskis, premjers un deputāti panāca vienošanos,
ka skolēnu skaitu skolās noteiks trīs kategorijās – vienas
prasības
būs
reģionālajiem
attīstības
cen-

triem, vienas Rīgas un lielpilsētu skolām un atsevišķas
prasības novada skolām, un vēl būs ceturtā kategorija –
pierobežas skolas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 4. kategorijas skolām, jo šeit ir ļoti svarīgi saglabāt gan pedagogus, gan bērnus, gan iestādi. Taču viena svarīga prasība
visos līmeņos būs kvalitāte. Ja, piemēram, vidusskolā
nebūs noteiktais skolēnu skaits, bet skola būs izpildījusi
visus Izglītības ministrijas rādītājus, valsts šo skolotāju
likmi maksās. Skolās, kurās netiks izpildīti šie kvalitātes
radītāji, būs jāizlemj kā rīkoties tālāk. Izvērtējot situāciju,
daudzviet Latvijā skolu ir par daudz, piemēram, no Balviem līdz Tilžai 20 km garumā ir 6 skolas. Ir stipri jāizvērtē valsts un pašvaldības iespējas. Liela atbildība, vienoties
par loģisku skolu tīkla izveidi, gulstas uz pašvaldību pleciem.” tā par vidusskolu slēgšanas jautājumu izteicās
J.Trupovnieks.
Tāpat Saeimas deputāts uzsvēra, ka Latgales reģiona ekonomiskā attīstība ir mūsu pašu rokās un retoriski jautāja:
“Vai tiešām visas Latgales pašvaldības nevar atļauties izveidot spēcīgu Latgales reģiona plānotāju grupu, kas nodarbotos ar plānošanu un finanšu līdzekļu piesaisti reģionam?”.
Uzstāšanās laikā Saeimas deputāts apstiprināja, ka kopīgi
sadarbojoties un mērķtiecīgi aizstāvot savas intereses, Vārkavas novads ir panācis, ka ceļa posmam vismaz 3,5 km
garumā no Vecvārkavas Kalupes virzienā nākamajā gadā
tiks uzklāts melnais segums.
Gunārs Upenieks uzstāšanās laikā pievērsa uzmanību jautājumam par medicīnas studentiem, kuri pēc studijām par
valsts budžeta līdzekļiem, dodas strādāt uz ārzemēm. Šī
tendence neesot godīga ne pret valsti, ne pret nodokļu
maksātājiem. Būtu jāapsver doma, ka pēc studijām šiem
studentiem vismaz 2 gadus būtu jāpastrādā Latvijā, jo, piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā noteiktu kategoriju ārstu vairs neesot.
Sarunu noslēdzot J.Trupovnieks informēja, ka šobrīd tiek
strādāts pie likumprojekta par Valsts autoceļu fonda atjaunošanu. Plānots, ka fonda līdzekļus veidos ieņēmumi no
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, autoceļu lietošanas nodevas un 80% no prognozētajiem valsts budžeta
ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem. Fonda atjaunošana ieviestu lielāku skaidrību gan par
ieņēmumiem, gan par izdevumiem, norādīja deputāts.
Sagatavoja:
Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Stāstnieku festivālā “Teci, teci valodiņa” vārkavieši ieguvuši augstas vietas
2. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā bija svētki, tur
pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem uz
XXI stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” finālu. Šajā
konkursā kā ierasts piedalījās arī Vārkavas vidusskolas
stāstnieki. Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK
Stāstu bibliotēku tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji,
stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji.
Vārkavas vidusskolēni kā parasti konkursā bija vieni no
labākajiem stāstniekiem! Edvards Vaivods – Šulte
(1.klase) un Mārtiņš Upenieks (3.klase) ieguva 2.pakāpes
diplomu “Lielais stāstnieks”.
Elvis Laganovskis
(2.klase) un Kristians Plots (9.klase) ieguva 1. pakāpēs

diplomu ar titulu
“Dižais stāstnieks”.
Apsveicam mūsu
dižos un lielos stāstniekus ar godam
nopelnītajiem tituliem! Liels paldies
Skolotājai Helēnai
Ērglei par skolēnu
sagatavošanu konkursam! Un bērnu
vecākiem par sniegto atbalstu!
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Biedrība “Asmu Latgalīts” gaida pieteikumus Latgales Gada balvai
2018.gada 27. janvārī Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28) notiks ceturtā
Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu
Latgalīts”.
Iepriekšējos gados mēs saņēmām daudz
pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi. Katra
balvu pasniegšanas ceremonija izvēršas par krāšņu pasākumu,
kurā aktīvi piedalās Latgales iedzīvotāji. Komisija izvirzīja 7
Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām pasniegšanas
ceremonijā. Mēs cenšamies, lai katrs no pretendentiem justos kā
svētkos, jo šī ceremonija tiek veltīta tieši viņiem.
Biedrība “Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales
iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem.
Līdz 22.decembrim tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales nostūriem 7 nominācijās - Latgales gada labākais
lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales

gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs, Latgales gada aktīvākais seniors un Latgales gada
sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu mākslinieku koncerts
par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas ir paredzēts arī
svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē.
Aicinām Jūs visus iesniegt pieteikumus līdz 22.decembrim.
Sīkākai informācijai Jūs varat vērsties pie Gunitas Vanagas,
zvanot +(371) 20231327 vai rakstot asmulatgalits@gmail.com.
Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā
www.facebook.com/asmulatgalits.
Ar cieņu
biedrība “Asmu Latgalīts”.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties domes mājaslapā
(www.varkava.lv) sadaļā „Jaunumi”.

Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina
konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”,
kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto
vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties
pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems
veicināšanas balvas.
Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus,
Ernesta saliekamo kubu kolekcija
radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt
un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā
dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi
konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits. Konkurss risināsies no 2017.gada 18.novembra līdz
2018. gada 18. martam, un šajā datumā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pastu: inese.vaidere-office@europarl.europa.eu. Savukārt līdz 2018. gada 26. martam žūrija
noteiks vismaz 10 labākos darbus un to autorus aicinās uz fināla pasākumu Rīgā.
Finālistu saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses Vaideres mājaslapā http://
www.inese-vaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes.
Konkursa nolikums un papildu informācija domes mājaslapā, sadaļā „Jaunumi”.
Projekta koordinatore Gita Sauka
Mob. tel.:+371 28326828, e-pasts: inese.vaidere-office@europarl.europa.eu
Abi finālisti—Adrians un Ernests

Biedrība „Dzintars 2007” rīkoja labdarības pasākumu
9. decembrī Rožkalnu kultūras namā biedrība „Dzintars 2007” rīkoja labdarības pasākumu „Mazu brīdi pirms...”, kura
laikā tika savāktas Ziemassvētku dāvaniņas Rožkalnu novada vientuļajiem senioriem. Koncertā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās vokālais ansamblis „Melodīva”, „Savādais pagrieziens”, „Savādi gan”, Rimicānu pirmskolas izglītības
iestādes bērni, Gunita Lazdāne un Andris Lazdāns. Pēc skaistajiem priekšnesumiem Rožkalnu novada seniori un cilvēki
ar īpašajām vajadzībām tika aicināti pie lielās svētkus egles, lai saņemtu līdzcilvēku sarūpētās dāvaniņas. Pasākuma
noslēgumā visi pasākuma apmeklētāji tika aicināti uz tēju un gardiem pīrāgiem. Biedrība „Dzintars 2007” pateicas visiem labdarības akcijas dalībniekiem! Tiem senioriem, kuri neieradās pasākumā, dāvaniņas biedrības biedri nogādāja uz
mājām. Labdarības pasākumu atbalstīja Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds Stokholmā.
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Vārkavas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde
Vārkavas
novadpētniecības
muzejā
(Kovaļevsku iela 4) tiek atvērta Vārkavas
pagasta rokdarbnieču darbu izstāde.
Rokdarbu izstādi kuplina arī Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartītes (no
1940. gada līdz mūsdienām).
Izstāde atvērta no 14.12.2017. līdz
05.01.2018. katru darba dienu no 8:00
līdz 16.00.
Rokdarbnieču cimdu izstāde Vanagos

No 15. līdz 31. decembrim Vanagu Informācijas un atbalsta centrā būs skatāma vietējo
rokdarbnieču adītu un tamborētu cimdu izstāde “Kulainis, dūrainis, pirkstainis…” Izstādē
būs apskatāmi vairāk kā 20 pirkstaiņu un 85
pāri kulaiņu. Cimdiem ir lieliska krāsu un
rakstu dažādība.
Upmalas bibliotēka un Vārkavas novadpētniecības muzejs
aicina apmeklēt izstādi "Tradīcijas. Receptes. Foto."
Ziemassvētku laikā Vārkavas
novada Kultūras centra zālē ir
izveidota izstāde "Tradīcijas.
Receptes. Foto". Izstādi veido
dažāda rakstura fotogrāfijas, pavārgrāmatas un dažādu ēdienu
receptes.
Izstāde būs apskatāma no
22.decembra līdz janvāra beigām.
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Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā laika posmā
no 01.11.2017. līdz 15.12.2017. reģistrēta viena dzimšana.
30. oktobrī dzimusi Monta Stikāne.
No sirds sveicam jaundzimušās vecākus
Kristīni un Dāvi Stikānus!

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā laika posmā no
01.11.2017. līdz 15.12.2017. reģistrēta viena miršana.
8. decembrī mūžībā devies
Jānis Dzerkalis (26.07.1940.- 08.12.2017. )
Vārkavas novada dome izsaka līdzjūtību
mūžībā aizgājušā tuviniekiem!
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”.
www.varkava.lv

