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

OZOLUPE
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr.3 (130) 17.05.2019.

Vārkavas draudzes prāvestam Onufrijam Pujatam
60 priesterības gadu jubileja

Par godu Onufrija Pujata 60 gadu kalpošanas jubilejai,
Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā
notika divi svinīgi pasākumi.
9. maijā Vārkavas novadā viesojās Onufrija Pujata
radinieki, kolēģi un līdzgaitnieki, lai piedalītos kopīgā Sv.
Misē Vārkavas baznīcā. Dievkalpojumu vadīja Onufrija
brālis, kardināls Jānis Pujats. Savukārt, 12. maijā savu
prāvestu lielajā kalpošanas jubilejā godināja un sveica
Vārkavas novada domes pārstāvji, Vārkavas, Znotiņu,
Jasmuižas un citu draudžu locekļi.
Tieši pirms 60 gadiem, 10. maijā Rīgas Svētā Jēkaba
Romas katoļu katedrālē Onufrijs Pujats tika iesvētīts par
priesteri. 				
Turpinājums 5. lpp.

Vārkavas novada iecirkņu vēlēšanu komisiju
kontakti Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
balsošanas
pieteikšanai
vēlētāja
atrašanās vietā, kā arī citiem neskaidriem
jautājumiem:
Upmalas vēlēšanu iecirknī Nr.726 komisijas
priekšsēdētāja Dinija Upeniece, tālrunis
29498955, sekretāre Alda Upeniece,
tālrunis 29295225.
Rožkalnu vēlēšanu iecirknī Nr.727 komisijas
priekšsēdētāja Mairita Stulpiņa, tālrunis
26069714, sekretāre Sarmīte Znotiņa,
tālrunis 26125443.
Vārkavas vēlēšanu iecirknī Nr.728 komisijas
priekšsēdētāja Diāna Stubure, 27129572,
sekretāre Skaidrīte Medne, tālrunis
29288632.
Pašvaldības autobusu maršruti un laika
grafiki publicēti 4. lpp.
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DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (02.04.2019.) tika izskatīti trīs darba kārtības jautājumi.
1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225 „Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.
gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
AR
2. Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbu
DOMES
SĒŽU PROT
sadali un prioritātēm 2019.gadā.
OKOLIEM,
LĒMUMIEM
Lēmums:
UN
PIELIKUMIE
1.Pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbu sadali noteikt
M VAR IEPA
ZĪTIES
NOVADA M
ĀJAS
šādā prioritārā secībā:
VARKAVA.LV LAPĀ (WWW.
) LABAJĀ PU
1.1.Ceļa Svaļbiškas - Mazkursīši (Nr.15.) labošana. Nobrauktuves
SĒ,
SADAĻĀ «D
OMES SĒŽU
nomaiņa (caurules diametrs 30 cm; garums 10 m ), caurtekas nomaiņa
PROTOKOLI
(Caurules diametrs 50 cm, garums 12 m), (caurtekas nomaiņa 3,36 km,
»
nobrauktuves nomaiņa 3,06 km).
1.2. Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) labošana. Ceļa profila izveidošana
garums 470,91 m, posmam 470,91 m dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm,
platums 5 m,) , posmam 50,01 m dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 20 cm, platums 5 m),
grāvju atsakņošana 290,68 m, grāvju rakšana 210,83 m.
1.3. Ceļa Zvirbuļi - Stūrīši (Nr.65) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums
4m, garums 1008 m), no 0,00 km līdz 1,08 km .
1.4. Ceļa Lūziņi - Lozdas (Nr. 70) labošana nobrauktuves nomaiņa (diametrs 30 cm x garums 12 m )
0,175 km, nobrauktuves nomaiņa (diametrs 30 cm x garums 12 m ) 0,364 km.
1.5 Ceļa Augšmukti - Purviņi (Nr.15) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums
5 m, garums 710,53 m), caurtekas nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 14 m). No 0,00 km līdz 0,710 km.
1.6. Ceļa Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava (Nr. 8;9.) labošana. Grāvju (875,48 m +
875,48 m = 1750,96 m atsakņošana (tīrīšana), dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums
5 m, garums 874,47 m), dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 30,0 cm, platums 5 m, garums
150,13 m), nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 40 cm x garums 10 m x 7),850,6 m), caurtekas
nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 14 m). No 0,00 km līdz 0,87 km.
1.7. Ceļa Andiņi - Gadzāni (Nr.64.) labošana. Grāvju rakšana ( 700,82 m +700,82 m = 1401,64 m)
grunti izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 30 cm x garums 10 m x3), ( caurules
diametrs 30 cm x garums 12 m x 4), dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5 m,
garums 700,82 m). No 0,0 km līdz 0,700,82 km.
1.8. Ceļa Dubenca – Dubencas kapi (Nr.24.) labošana. Grāvju rakšana (740,31 m +740,31 m =
1480,62 m) grunti izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 30cm x garums 10 m x 5),
caurteku nomaiņa (diametrs 50 cm x garums 12 m x 2), dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums
10 cm, platums 4 m, garums 740,31 m). No 0,00 km līdz 0,74 km.
1.9. Ceļa Līdums – Ķīvītes (Nr. 71) labošana. Grāvju rakšana ( 780,72 m +780,72 m = 1561,44 m) grunti
izlīdzinot, nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 30 cm, garums 10 m x 6 ), dabīgās grants klātnes
izbūve (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 780,72 m). No 0,00 km līdz 0,78 km).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 27.februāra lēmumu Nr.29 „Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu
2018.gadam” tā neizpildītajā daļā.
3. Atcelt 2019.gada 26.februāra lēmumu Nr.31 “Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2019.gadam”
3. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (09.04.2019.) tika izskatīti divi darba kārtības jautājumi.
1. Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.
Lēmums:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada 2019.gada 20.februāra lēmumu Nr.18 „Par pašvaldības
autoceļu slēgšanu”.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Sparānam līdz 2019.gada 10. aprīlim organizēt svara ierobežojošu
zīmju noņemšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta „Koloss” apstiprināšanu.
Lēmums:
Apstiprināt SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu „Koloss”, Mazie Klapari, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7694-001-0085.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (15.04.2019.) tika izskatīti 6 darba kārtības jautājumi:
1. Par Vārkavas novada domes 2019.gada 2.aprīļa sēdes lēmuma Nr.48 “Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”
atcelšanu.
Lēmums:
Atcelt Vārkavas novada domes 02.04.2019. lēmumu Nr.48 “Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu”.
2. Par aizņēmuma ņemšanu.
Lēmums:
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 166 696,48 apmērā uz 10 gadiem Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
pašvaldības investīciju projektam.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2019.gada jūnija mēneša.
3. Aizņēmuma pamatsummu atmaksu uzsākt ar 2020.gada jūnija mēnesi.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko
gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.
5. Atcelt 29.01.2019.lēmumu Nr.5 “Par aizņēmuma ņemšanu”.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (23.04.2019.) tika izskatīts viens darba kārtības jautājums:
1. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums:
1. Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu
divas kalendārās nedēļas no 24.04.2019.-02.05.2019 (ieskaitot) un no 05.05.2019.-10.05.2019.(ieskaitot)
par nostrādāto darba periodu no 15.06.2018.-14.06.2019.
2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāju aizvietot domes priekšsēdētājas vietniecei Antrai Vilcānei samaksu veikt proporcionāli nostrādātājam darba laikam no domes priekšsēdētājas amatalgas.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (30.04.2019.) tika izskatīti 15 darba kārtības jautājumi:
1. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.147 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra
saistošajos noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.
2. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.148 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Vārkavas novadā” apstiprināšanu. (Saistošie noteikumi aizsūtīti VARAM apstiprināšanai.
Tīklīdz tiks saņemts VARAM atzinums, tie tiks publicēti.)
4. Par Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
5. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikuma apstiprināšanu. (Projekta konkursa nolikums apskatāms www.varkava.lv.)
6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
7. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
8. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par atļauju Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai savienot amatus.
11. Par finansējuma piešķiršanu.
Lēmums:
1. Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes priesterim O. P. par ilggadēju kalpošanu Vārkavas
Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzē, ieguldījumu Vārkavas novada iedzīvotāju garīgajā un sociālajā
labklājībā un sakarā ar priesterības 60 gadu jubileju piešķirt naudas balvu EUR 123,00 apmērā. Naudas
balvu piešķirt no Vārkavas novada domes 2019.gada budžeta sadaļas neparedzētiem gadījumiem
Lēmums:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus pavadošo skolotāju – H. Ē.un I. S. dalības maksas apmaksai EUR 20,00 apmērā
par piedalīšanos 35.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku 2019”, kas notiks
2019.gada 18.,19.maijā. Finanšu līdzekļus EUR 20,00 apmērā piešķirt no Vārkavas novada pašvaldības 2019.
gada budžeta sadaļas – neparedzētiem līdzekļiem.
12. Par kustamas mantas bez atlīdzības nodošanu Daugavpils novada pašvaldības Višķu sociālās aprūpes centram,
reģ. Nr. 90009117568.
13. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai Skolas ielā
6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā.
Lēmums:
1. Noteikt ar 2019. gada 1.maiju dzīvojamās mājas, Skolas iela 6, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas
novads dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksu mēnesī – EUR 0,36 par dzīvokļa īpašuma kopējās platības
vienu kvadrātmetru.
2. Noteikt ar 2019. gada 1.maiju dzīvojamās mājas, Skolas iela 6, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas
novads, dzīvojamo telpu īres maksu mēnesī – EUR 0,1342 par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu
kvadrātmetru.
3. Uzdot izpilddirektoram, saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, informēt mājas iedzīvotājus par
apsaimniekošanas un īres maksas tarifa izmaiņām. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2016.
gada 26.jūlija lēmumu Nr.147 “Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības
īpašumā esošajai mājai Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā”.
14. Par zemes īpašumu apvienošanu.
15. Par zemes iznomāšanu.
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AKTUĀLI
Vārkavas novada domes transporta kursēšanas maršruti un laika
grafiki Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā 2019. gada 25. maijā

Transports uz vēlēšanu iecirkni
Nr. 726, kas atrodas Vārkavas
novada domes Kultūras centra
zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā,
otrajā stāvā).

N.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieturas vieta

Laiks

Lielie Stradiški
Arendole
Saliņa
Kalēji
Salenieki
Zeļtovka
Lazdāni
Dubenca
Vecvārkava
Atpakaļceļš no
Vecvārkavas

9.05
9.10
9.15
9.20
9.30
9.35
9.40
9.45
9.50
10.50

Autobusa vadītājs
Antons Onckulis.

Transports uz vēlēšanu iecirkni
Nr. 726, kas atrodas Vārkavas
novada domes Kultūras centra
zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā,
otrajā stāvā).

N.p.k. Pieturas
vieta
1.
Čeirāni
2.
Čukuri
3.
Brokovski
4.
Berezovka
5.
Kaļvi
6.
Brodūži
7.
Mežarejas
8.
Vepri
9.
Vecvārkava

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pieturas vieta
Dolgais Bors
Krustceles pie
Aleksandrovičiem
Zaķīši
Pilišķos pie veikala
Pie akmens
Vārkava
Aizpūrīši
Brišķi
Ančkini
Borkova
Vārkava

Laiks
10.00
10.05
10.08
10.10
10.15
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55

Autobusa vadītājs Jāzeps Kokorīts.
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10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40

N.p.k. Pieturas
vieta
1.
Vilcāni
2.
Vanagi

Laiks

3.
4.
5.
6.

10.15
10.20
10.25
10.30

7.
8.
9.
10.

10.05
10.10

Pūgaiņi
Škilteri
Divkle
Mačāni –
Svalbiskas
Lielie Kursīši
Zabludnieki
Kazēri
Vecvārkava

10.35
10.40
10.45
10.50

Autobusa vadītājs
Aivars Dambītis.

Autobusa vadītājs
Ernests Praņevskis.

Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.728, kas
atrodas Vārkavas Tautas namā
(Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā).
N.p.k.
1.
2.

Laiks

Transports uz vēlēšanu iecirkni
Nr. 726, kas atrodas Vārkavas
novada domes Kultūras centra
zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā,
otrajā stāvā).

Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr. 727, kas
atrodas Rožkalnu pagasta pārvaldes telpās
(Saules ielā 16, Rimicānos).
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieturas vieta
Neicenieki
Augšmukti
Līdums
Romāni
Kvedervecumi
Brieži
Rimicāni
Vingri
Vetiecirknis
Rimicāni

Laiks
9.00
9.05
9.10
9.15
9.20
9.25
9.30
9.35
9.40
9.45

Autobusa vadītājs Andris Jakimovs.
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Onufriju Pujatu pagodināt lielajā darba jubilejā bija ieradušies
citu Latgales draudžu priesteri.
Sv. Misi vadīja kardināls Jānis Pujats.

Savos 60 priesterības gados Onufrijs kalpojis Viļakas, Preiļu,
Andrupenes un Znotiņu draudzēs. Šobrīd kalpo Jasmuižas un
Vārkavas draudzēs.

OZOLUPE

Turpinājums no 1. lpp.
Pēc Svētās Mises un procesijas, Andris
Lazdāns prāvestam un klātesošajiem
veltīja dziesmu “Ave Maria” (Bach
Gounod).
Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja
Anita
Brakovska,
klātesošos iepazīstināja ar Onufrija
Pujata dzīvesstāstu. (Ar to var iepazīties
Latgales Vietējās avīzes 17. maija
numurā). Anita Brakovska savā, domes un
visu ticīgo vārdā pateicās prāvestam par
nesavtīgu kalpošanu Vārkavas draudzē.
Par atsaucību, sirsnību un pretimnākšanu
ikvienam ticīgajam. Arī skaistās Vārkavas
baznīcas uzturēšanas un remontdarbi ir
prāvesta nopelns, savā uzrunā norādīja
Anita. Vārkavas novada dome prāvestam
lielajā darba jubilejā piešķīrusi 100 euro
naudas balvu. Tāpat priesterim tika
pasniegts Latgales plānošanas reģiona
augstākais apbalvojums — Atzinības
raksts. Tas tika pasniegts par uzticīgu
un nesavtīgu darbu, pildot priestera
pienākumus Latgales draudzēs. Par
sabiedrības garīgo un kristīgo vērtību
uzturēšanu. Par palīdzību, atsaucību un
sirsnību, kalpojot Vārkavas draudzē.
Pēc apsveikumu saņemšanas, prāvests
pateicās novada domei par sadarbību un
atbalstu, Vārkavas novads esot lielisks
piemērs par laicīgās un garīgās varas
veiksmīgu sadarbību. Tāpat prāvests
sirsnīgi pateicās lielajam sveicēju pulkam
par uzticību baznīcai, viņam dāvātajiem
ziedu klēpjiem un labajiem atzinības un
vēlējuma vārdiem. Pēc tam visi klātesošie
vienojās kopīgā dziesmā “Strūga”, kas
ir no poļu valodas tulkota aicinājuma
dziesma uzsākt kalpošanu Dievam.
Daudzi draudzes locekļi ir pamanījuši,
ka šobrīd pie Vārkavas baznīcas norit
remontdarbi. Šajā vasarā ir plānots veikt
baznīcas priekšējā laukuma un žoga
ieejas vārtu kolonnu renovāciju. Šie
remontdarbi ir bijusi prāvesta rūpe jau
vairākus gadus. Taču šogad, pateicoties
Vārkavas novada domes atbalstam,
šai vasarā tiks izveidots jauns baznīcas
priekšējā laukuma segums un uzstādīti
jauni ieejas vārti un to kolonnas.
Citas svētku fotogrāfijas var apskatīt
Vārkavas novada mājaslapā (varkava.
lv), sadaļā «Fotogalerija».

Draudzes iemīļotais prāvests Vārkavu sauc par savu otro
dzimteni. Šeit kalpojot pavadīti 44 dzīves gadi. Apkārtējie cilvēki
ir kļuvuši par otro ģimeni un draugiem.
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Informāciju sagatavojusi Vārkavas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciālsite Dagnija Dudarjonoka
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NOTIKUMI NOVADĀ
Vārkavas vidusskolas skolēni apgūst robotiku un piedalās robotikas
čempionātā

Vārkavas vidusskolas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001)
ietvaros ir iespēja apmeklēt robotikas nodarbības.
2019.gada 1.februārī tika noslēgts līgums ar biedrību
”Tehniskās izglītības un jaunrades skola” par summu 3900
EUR. Līgumā paredzētas 10 tikšanās reizes, kurās katrā
notiek 3 nodarbības no pkst. 15:00 līdz 19:00. Kopā pavisam
30 nodarbības. Skolēni apgūst programmvadāmo robotu
uzbūves un darbības pamatprincipus un iegūst prasmes veidot
robotu vadības programmu, izmantojot programmēšanas
vidi LabVIEW. Nodarbībās tiek izmantoti LEGO Education
Mindstroms roboti.
27.aprīlī Maltas daudzfunkcionālajā centrā notika Robotikas
čempionāta Rēzeknes RTA posms, kurā piedalījās arī Vārkavas
vidusskolas skolēni LEGO sumo (6.-12.klase) disciplīnā
Ernests Lazdāns, Andrejs Ločs un Kristians Plots un Freestyle
disciplīnā Nauris Smolenskis, Lauris Pastars, Kristers Lācis.
Freestyle disciplīnā komanda ieguva 3.vietu!
Projekta vadītāja Inta Kivleniece

Vārkavas vidusskolas audzēkņi iepazīst Latgali
Trešdien, 24. un ceturtdien, 25. aprīlī Vārkavas
vidusskolas skolēni, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
dalībnieki, devās godam nopelnītajā mācību –
izziņas ekskursijā Rēzeknes pusē.
Ekskursijas laikā bērni viesojās Lūznavas muižā.
Tika iepazīta muiža un tās apkārtne,
apskatītas atjaunotās
muižas
iekštelpas. Lūznavas muižā pašlaik arī
skatāma lietuviešu mākslinieka Broņus
Rutkauska (Bronius Rutkauskas, 1955)
gleznu un fresku izstāde “Noslēpums.
Ilūzijas un realitāte.”, un bērni
varēja iepazīties ar šī mākslinieka
brīnišķīgajiem darbiem.
Tālāk ceļš veda uz Pušu. Pušas pagastā
atrodas radio un senlietu muzejs.
Muzeja pamatā ir radioaparāti un cita
skaņu (atskaņošanas) tehnika (ierīces).
Vecākais eksponāts ir apmēram
1918. gadā izgatavots patafons. Par
senlietām un apkārtnes teiksmām
interesanti un saistoši pastāstīja Silvija
Pīgozne.
Nākamā ekskursijas pietura bija biedrības “Kroma
kolna bruoliste” veidotā seno latgaļu cilšu koka pils.
Biedrības pamatnodarbošanās ir 9.-13. gadsimta
6

Latgales senvēstures notikumu un kultūrvides
popularizēšana un imitēšana. Aleksandrs Lubāns
stāstīja par seno karavīru ekipējumu, ieročiem un
cīņas veidiem un seno latgaļu sadzīvi. Skolēniem
bija iespēja iejusties tā laika noskaņās un piemērīt
seno latgaļu ietērpu.

Plašāka fotoreportāža www.varkavasskola.lv
Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas
vadītāja Alda Upeniece
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NOTIKUMI NOVADĀ
Vecvārkavā aizvadīts pavasara gadatirgus

OZOLUPE

Jau tradicionāli Vārkavas novada iedzīvotāji,
lauksaimnieki, mājražotāji un amatnieki pulcējās
uz pavasara gadatirgu, kurš šogad norisinājās
11. maijā. Stāvlaukumā pie Vārkavas muižas pils
pulcējās gan tirgotāji, gan pircēji, gan kultūras
programmas dalībnieki. Šogad ikviens interesents
varēja apskatīt arī jauno lauksaimniecības
tehniku, ko novada jaunie lauksaimnieki nesen
iegādājušies savām saimniecībām.
Šogad tirgū piedalījās tuvākās apkārtnes
stādaudzētāji,
amatnieki,
mājražotāji
un
rūpniecības preču tirgotāji, galdā liekot augļu koku,
puķu un dārzeņu stādus, klūgu pinumus un koka
darinājumus, gaļas žāvējumus, sierus, rokdarbus
un rotaslietas. Kā jau kārtīgā gadatirgū pienākas,
bija nodrošināta arī kultūras programma. Ar
muzikāliem priekšnesumiem uzstājās folkloras
kopas “Dzeipurs” un “Vecvārkava”. Par tirgum
piestāvošo
jautrību
parūpējās
Vārkavas
amatierteātra “Kulda” dalībnieki. Viņi ar savu
preču stendu aktīvi piedalījās tirgošanās procesā
un radīja jautrus skečus. Savukārt, Blīņu Matiļde
visus tirgus apmeklētājus cienāja ar brīnumgardām
pankūkām. Mazākie tirgus apmeklētāji varēja
kārtīgi izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, un
ļauties seju apgleznošanai.

Novada sportiskie jaunieši turpina priecēt ar medaļām
Vārkavas vidusskolas sporta stadionā 8. un 9. maijā norisinājās
strpnovadu skolu vieglatlētikas sacensības. Divu dienu laikā sacensību
dalībnieki no citu novadu skolām sacentās skriešanas stafetēs,
augstlekšanā un tāllekšanā, lodes grūšanā un šķēpa mešanā.
Tāpāt Vārkavas novada sportisti 14.maijā Rēzeknē piedalījās Latgales
reģionālajās sporta sacensībās vieglatlētikā “Vidusskolas kauss” un
“Jauno vieglatlētu kauss”. Sveicam mūsu sportistus Andi Brišku, Lauri
Pastaru un Uldi Gavaru ar godalgotām vietām!
Maijs 2019 Nr. 3 (130)
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NOTIKUMI NOVADĀ
LABDIEN, NOVADA VECĀKĀ PAAUDZE!

Pavasaris rit pilnā sparā un pavasara darbi arī. Šī
mēneša nopietnākais pasākums mūsu biedrībā
bija tas, ka esam sākuši realizēt projektu “Mēs
gribam uzlabot veselību”, ko finansē “Ziedot.lv”.
Projekta ietvaros notika nūjošanas nodarbības
Rožkalnu pagasta Rimicānos 25.aprīlī, Upmalas
pagastā Vecvārkavā 9.maijā un 16.maijā Vārkavas
pagasta Vārkavā. Protams, ka tas ir tikai tāds
‘’Starts” nūjotājiem, lai turpinātu nūjot un uzlabot
savu veselību. Nūjošana ir ļoti būtiska fiziska
nodarbe sava ķermeņa attīstībai un īpaši svarīga
cilvēkiem gados. Fizioterapeite Līga Lazdāne
mums atklāja pareizas nūjošanas “knifiņus” un
lika mums saprasts, cik svarīgas ir kustības mūsu
vecumā.

zināmas, bet ikdienas dzīvē aizmirstas. Nāciet,
tas ir domāts Jums!
Vēl jūnija mēnesī Rīgā notiks Latvijas Pensionāru
federācijas 11. kongress. No mūsu biedrības
delegāti: Bonifācijs Vaivods un Helēna Piziča.

Jūnijā centrālais pasākums Latgales pensionāriem
- 17. Latgales senioru un pensionāru dziesmu un
deju svētki VIŠĶOS - estrādē. Pasākumu vadīs
J.Jarāns, TAS būs krāšņs un skaists. No mūsu
novada piedalās 6 pašdarbības kolektīvi. Paldies
kolektīviem un to vadītājiem par darbu repertuāra
apguvē.
29. JŪNIJĀ VECVĀRKAVAS ESTRĀDĒ NOTIKS MŪSU
– PENSIONĀRU KOPPASĀKUMS. Tiek plānots kā
VIŠĶU KONCERTA ATSKAŅU KONCERTS. Tas ir
MŪSĒJAIS PASĀKUMS, AUNIET KĀJAS!
Gaidāms saspringts darba cēliens, nāciet palīgā,
Jūnija mēnesis būs gana aktīvs mūsu organizācijai. atbalstiet un mums izdosies!
Pirmkārt, 6. jūnijā organizējam ekskursiju uz
Kārsavas novadu un tā apkārtni, uz pierobežu.
Ekskursijā var pieteikties ne tikai mūsu biedri, bet
visi novada pensionāri. Autobusā 30 vietas, kuri
pasteigsies, tie būs ekskursantu grupā. Pieteikties
pie Elgas Upenieces.
Jūnijā jau minētā projekta ietvaros notiks ārstes
– endokrinoloģes Regīnas Stares no Līvāniem
lekcijas – praktiskas nodarbes endokrinoloģijā.
Rožkalnu pagasta Rimicānos – 20.jūnijā, Upmalas
pagasta Vecvārkavā – 20.jūnijā un Vārkavas
pagasta Vārkavā 20.jūnijā. Saruna būs par Cukura
diabētu, vairogdziedzera saslimšanām un citiem
iekšējās sekrēcijas dziedzeru slimībām. Cukura
diabēts ir viena no izplatītākajām vecuma
slimībām, kas izraisa daudzu orgānu bojājumus
un tas ir saistīts ar vielmaiņas traucējumiem.
Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”
Ir svarīgi pa reizei atkārtot sev lietas, kuras it kā
priekšsēdētāja HELĒNA
8
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NOTIKUMI NOVADĀ
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts
tehniskās apskates laiks un vietas Vārkavas novadā

OZOLUPE

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis: 28621858, 28653191, e-pasts: preili@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv.
Apdzīvota vieta

Datums

Laiks

Norises vieta

Rimicāni

22.05

11.00

Pie kaltes

Lazdāni
Arendole
Ančkini
Pilišķi
Vārkava

22.05
22.05
23.05
23.05
29.05

13.00
14.30
13.00
14.00
10.30

Pie darbnīcām
Pie veikala
Pie krustojaumu
pie darbnīcām
Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)

Vecvārkava
Vanagi

29.05
29.05

12.00
14.00

Pie domes administrācijas (Skolas iela 5)
Pie darbnīcām

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību
motivācijas palielināšanai
Vārkavas novada dome aicina jauniešu
organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu
projektu pieteikumus. Projektu fokuss –
skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību
motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības
veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss
notiek Eiropas Sociālā fonda projekta
“PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros
iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas
īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus
var iesniegt līdz 2019. gada 06. jūnijam.
Vārkavas novada pašvaldība izsludina Vārkavas
novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu
projektu konkursu.
Projektu konkursa mērķi:
← Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
← iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un
jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 6.jūnijs, līdz plkst. 16:30, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas
pagasts, Vārkavas novads, Vārkavas novada domē, lietvedībā.
Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz šī gada 8.jūlijam.
Projekta ieviešanas laiks no 01.08.2019. līdz 31.01.2021., no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas: www.varkava.lv.
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SKOLAS ZIŅAS
Folkloras kopas ”Volyudzeite” aktivitātes
aprīlī un maijā

2019. gada 11. aprīlī Līvānos norisinājās
Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras
svētki- skate “Rūtoj saule, rūtoj bite”. Šogad folklorā
tiek godināta bite. Sarīkojumā piedalījās 326 skolēni
no 17 folkloras kopām. Arī Vārkavas vidusskolas
folkloras kopa “Volyudzeite’’ 7 minūšu programmā
izstāstīja savu stāstu par bitēm, bitenieku un medu.
Folkloras kopas savās programmās demonstrēja
savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros
atbilstoši 2018./2019.m. g. tēmai ”Rotā saule,
rotā bite”. Skolas folkloras kopa par savu veikumu
ieguva 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Nacionālo
sarīkojumu Iecavā.
Folkloristiem bija iespēja apskatīt Dienvidlatgales
novada bērnu un jauniešu radošo darbu izstādi
„Bišu spiets”. Šajā izstādē piedalījās arī Valija Vanaga
un Sindija Edīte Upeniece, kuras guva atzinību.
Pēc koncerta visi pasākuma dalībnieki varēja
mieloties ar pašu sarūpēto cienastu pie garā
degustācijas galda ”Lobumi nu munys tāva sātys”.
Īpašu paldies gribam teikt mūsu ikgadējiem
sponsoriem — Gavaru ģimenei, kā arī visiem skolēnu
vecākiem par sarūpēto cienastu un atbalstu.
Vēlāk varēja iesaistīties radošajās darbnīcās jeb
„Prasmju skolā”, kurās arī virmoja bišu tēma –
medus, ziedi... Tradicionāli pēc pasākuma visi varēja
izkustēties rotaļās un dančos. Lai piedalītos PEPT
Nacionālajā sarīkojumā, vajadzēja apgūt 19 rotaļas.
14. maijā 10 folkloras kopas ”Volyudzeite” meitenes
kopā ar skolotājiem devās uz Rīgu, lai ieskaņotu
skaistākās dziesmas Latvijas Radio 7 mūzikas
ierakstu studijā. Tika ieskaņotas 12 gadskārtu,

sadzīves un darba latviešu tautasdziesmas. Vēlāk
tiks izdots disks, bet ieraksts būs atrodams VSIA
”Latvijas Radio” fondos.
18., 19. maijā “Volyudzeite” dosies uz 35. Latvijas
bērnu un jauniešu folkloras svētkiem “Pulkā eimu,
pulkā teku” Iecavā.

Gribam jau iepriekš teikt sirsnīgu paldies Vārkavas
novada domei un vecākiem par atbalstu dalībai
dažādos folkloras pasākumos!
Folkloras kopas „Volyudzeite”
prezidente Rebeka Cimdiņa

Baltā galdauta svētki Vārkavas vidusskolā
Apzinoties savas un mūsu valsts brīvības vērtību,
3. maijā Vārkavas vidusskolas skolēni un skolotāji
svinēja Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas
valsts neatkarības atjaunošanai.
Ar 1990. gada 4.maija vēsturiskajiem notikumiem
un iegūtās brīvības nozīmi klātesošos iepazīstināja
skolas direktore I.Kivleniece un 9.klases skolēni.
Šogad kā aicinājums šiem svētkiem bija godināt
mūsdienu Latvijas varoņus — cilvēkus, kuri ar
lepnumu un prieku, nereti spītējot grūtībām, izvēlas
varēt, rīkoties un nepalikt vienaldzīgi. Īsi pirms šiem
svētkiem skolēni rakstīja radošos darbus par savas
10

apkaimes varoņiem — cilvēkiem, kuri ar saviem
darbiem iedvesmo citus, neļauj zaudēt dzīvessparu
un uzlabo apkārtējo vidi.
Balti klāts galds ir kā pašapziņas un lepnuma
simbols un vienojošais elements. Tieši dziesmas pie
balti klāta galda lika atcerēties varonību un drosmi,
latviskas uzkodas, atmiņas un domas par Latvijas
nākotni vienoja Vārkavas vidusskolas kolektīvu.
Vārkavas vidusskolas 10.klases skolniece
Sindija Edīte Upeniece
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Mācības par ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanu Preiļos

OZOLUPE

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz mācībām, tos lauksaimniekus, kas iesaistījušies
LAP 2014.-2020. gadam pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos» (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo
zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase). Tiem lauksaimniekiem, kuru lauki ir
kartēti un noteikta zālāju ražības klase, jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu
apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Mācību norises laiks 03.06. un 10.06.2019., plkst. 10:00 LLKC Preiļu konsultāciju birojā.
Dalība mācībās ir bez maksas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās
nodarbības uz lauka.
Uz mācībām jāpiesakās LLKC Preiļu konsultāciju birojā, vai zvanot Jolantai Augšpūlei, 26788681.
Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Vārkavas novadā reģistrēta jauna biedrība
1. aprīlī (ne gluži - joka pēc), uzņēmuma reģistrā tika
iereģistrēta jauna biedrība ar nosaukumu “Jaunvide”. Tās
galvenais mērķis ir veicināt lauku jauniešu iesaistīšanos
dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, kultūras, tūrisma,
vides un veselīga dzīvesveida projektu īstenošanā.
Biedrības dibinātāji ir četri Vārkavas novadā dzīvojoši
cilvēki, kas vēl aizvien sevi sauc par jauniešiem: Dagnija
Dudarjonoka, Iveta Poplavska, Ainārs Dudarjonoks un
Andris Lazdāns.
Biedrība plāno iesaistīties dažādās vietējās iniciatīvās
un īstenot izglītības, kultūras un āra aktivitāšu projektus
jauniešiem.
Ar biedrības «Jaunvide» jaunumiem var iepazīties facebook.com lapā «Biedrība «Jaunvide»». Sazināties
var rakstot uz e-pasta adresi: pasts@jaunvide.lv vai zvanot pa tālr.: 28362243.
Biedrībā iestāties var jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot biedrības valdei rakstisku iesniegumu.
Laipni lūgti pievienoties! Kopā mes varam savu apkārtējo vidi padarīt tīrāku, skaistāku un interesantāku!
Biedrības dibinātāji

Valsts asinsdonoru centrs pateicas visiem
Vārkavas novada ziedotājiem
16.maijā Vārkavas novadā sadarbojoties ar Valsts Asinsdonoru
centra Latgales filiāli tika organizēta Donoru diena. Laikā no
9.00 līdz 12.00 Kultūras centra zālē pulcējās asinsdonori. Šoreiz
asinis ziedoja 28 cilvēki. Valsts Asindonoru centrs pateicas visiem
ziedotājiem! Nākamā Donoru diena tiek plānota rudenī.
Asinsdonori saņem pusdienu kompensāciju, kas ir 4 euro 27 centi.
Strādājošajiem pēc asins nodošanas ir tiesības uz apmaksātu
atpūtas dienu. Vārkavas novada domes kasē novadā deklarētie
ziedotāji var saņemt papildus 5 euro.
Maijs 2019 Nr. 3 (130)
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AKTUĀLI

5.
jūnijā
Aglonas
novada
Aglonas bazilikas jauktais koris
ASSUMPTA aicina Vārkavas,
Līvānu, Preiļu, Daugavpils un
citu novadu iedzīvotājus uz
koncertiem.
18.00
Kalupes
evaņģēliski
luteriskajā baznīcā,
19.00 uz Nīcgales Lielā akmens.
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”.

Seminārs: Ražošanas efektivitātes kāpināšana
biškopības saimniecībās
31.05.2019. plkst. 10:00
LLKC Preiļu konsultāciju birojā
(Raiņa bulvāris 21b, Preiļi)
notiks seminārs biškopjiem.
Programmā:

• Varrozes apkarošana biškopības saimniecībās;
• Vaska pārstrāde un maiņa.
Lektori: Guntars Melnis; Ivars Geiba.
Tiks nodrošināta vaska maiņa!

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/

