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Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu — zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un prieku,
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa piepildījumam.
Lai Jums katram ir sava zvaigznīte!
Gaišus un prieka pilnus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno 2017. gadu!

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
/K. Skalbe/
Visiem novada iedzīvotājiem vēlu pa Ziemassvētku
baltajām kupenām traukties pretī Jaungadam, līdzi ņemot
tikai labās dienas, gaišās domas un cerību putnus!

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Mairita Stulpiņa

Mēs katrs ar savām gaitām un sajūtām, kā nu kurš un kā nu kuru
brīdi — bezrūpīgām, saspringtām, skumjām, laimes pilnām,
vienaldzīgām, darbīgām — izdzīvojam 2016. gada pēdējās dienas.
Visus mūs vienojošs ir Adventa laiks, Ziemassvētku brīnuma un
Jaunā 2017. gada gaidīšana. Dāvanu došanas un saņemšanas
laiks. Pati lielākā cilvēcei ir Dieva dāvana — Kristus piedzimšana, kas nāca kā glābējs par mūsu grēkiem. Tāpēc, lai mūsos valda
ticība. Nekad neaizmirsīsim par tām bezgalīgajām iespējām, kas
dzimst no ticības.
Lai valda miers – pasaulē, Latvijā! Lai miers starp cilvēkiem un
katram savā dvēselē. Lai neizdziest cerības gaisma. Lai mīlestība,
draudzība, sapratne un prieks ir mūsu sabiedrotie ikdienā.
Cienījamie novada iedzīvotāji! Paldies mūsu krietnajiem cilvēkiem
un saticīgajām ģimenēm. Paldies par darbu, par čaklumu un izturību! Paldies par visu labo, ko esmu saņēmusi personīgi no jums!
Paldies par labestību! Laba cilvēka sirds ir vērtīgākais dimants
zemes virsū.
Mani vissirsnīgākie sveicieni katram novada iedzīvotājam Ziemassvētkos un Jaunajā 2017. gadā. Lai tas būtu ar lūgšanām, ar
darbīgām dienām, ar meklējumiem un ieguvumiem, un laimīgiem
atpūtas mirkļiem piepildīts!
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska
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Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte Medne

Man patīk stāsts par kādu par zēnu, kura
mamma teica, ka dzīves atslēga ir prieks.
Kad viņš aizgāja uz skolu, skolotāja skolēniem prasīja, par ko viņi vēlas kļūt, kad
izaugs lieli. Zēns teica — būt laimīgam.
Skolotāja teica, ka viņš nav sapratis doto
uzdevumu. Mazais zēns teica, ka viņa nav
sapratusi dzīvi.
Jaunajā gadā vēlu uzdrīkstēties smieties
vairāk un skaļāk, neatlikt savu dzīvi uz
vēlāku laiku un teikt , ka esam laimīgi, jo
laime ir vienīgā lieta, kas dalīta palielinās!
Lai izdodas piepildīt ilgas un izdarīt
kaut ko neprātīgu!
Mīļus un gaišus visiem Ziemassvētkus!
Īpašs sveiciens Rožkalnu bibliotēkas
čaklajiem lasītājiem un apmeklētājiem,
lai jums sirdsprieka pilni šie svētki un
gaidīšu jūs bibliotēkā arī Jaunajā
2017. gadā! Lai laimīgs!

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja
Iveta Some

Decembris, 2016 Nr.9 (109)

DOMES LĒMUMI / PAZIŅOJUMI

OZOLUPE

AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM, PIELIKUMIEM UN AUDIOIERAKSTIEM
VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)
22. novembrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde. 29. novembrī notika
Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde.
ieskaitot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. Tiks
29. novembra kārtējā domes sēdē lēma: par zemes
papildināti krājumi un informācijas resursi, tiks
gabala atdalīšanu; par zemes iznomāšanu; par
veidota ciešāka sadarbība ar pārējām novada
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par nosacībibliotēkām. Novadpētniecības krājums tiks papiltās cenas apstiprināšanu, par adreses piešķiršanu,
dināts ar jauniem materiāliem, daudz kas tiks arī
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par izmaidigitalizēts. Plānots arī veikt aptaujas esošo
ņām Iepirkumu komisijas sastāvā, par Vārkavas noklientu interešu, vajadzību un apmierinātības izvada Rožkalnu bibliotēkas attīstības plāna 2016.—
pētei un atbilstoši rezultātiem veikt nepiecieša2020. gadam apstiprināšanu; par grozījumiem saistomos uzlabojumus, lai uzlabotu klientu apkalpošajos noteikumos Nr.108 “Par Vārkavas novada paššanas servisu.
valdības budžetu 2016.gadam”; par pamatlīdzekļu
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites; par grozīju-  Lai racionāli izmantotu pašvaldības budžeta
mu lēmumā, par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līdzekļus un vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk
līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompeLielajā Kalupes ezerā 2017.gadam iedalīšanu; par
tenču un funkciju veikšanu izglītības jomā un izrūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā
glītības pakalpojuma sniegšanu Vārkavas novaKalupes ezerā 2017.gadam iedalīšanu; par līgumu ar
dā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
Preiļu novada domi.; par līdzfinansējumu projekta
21. panta pirmās daļas 27.punktu un Profesionāīstenošanai, iesniegumu izskatīšana.
lās izglītības likuma 10.panta otro daļu, Izglītības
likuma 18. panta trešo daļu, Vārkavas novada
dome atklāti balsojot nolemj: Konceptuāli atbalstīt
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
līguma slēgšanu ar Preiļu novada domi par sapanta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka
darbību profesionālās ievirzes programmu realitikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un
zācijai Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba
skolā.
grupās, 61. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domes no
domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības ie-  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par
dzīvotājiem var izveidot komisijas, 03.11.2016.
valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daMindaugas Bitinas iesniegumu, un ņemot vērā
ļas 3.punktu, Pašvaldību aizņēmumu un galvoju22.11.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu,
mu kontroles un pārraudzības padomes
Vārkavas novada dome atklāti balsojot nolemj
16.11.2016. protokola Nr.12 izrakstu, Vārkavas
Ievēlēt Mindaugu Bitinas Vārkavas novada iepirnovada dome atklāti balsojot nolemj noteikt, ka
kumu komisijas locekļa amatā.
Vārkavas novada pašvaldības budžeta faktiskais
ieguldījums (līdzfinansējums) projekta “Vārkavas
 Apstiprināts Rožkalnu bibliotēkas attīstības plāns
novada Vārkavas pagasta ceļa Piliškas-Dovale
2016. —2020. gadam. Rīcības plānā ir izanalizē0,00- 1,970 km pārbūve” īstenošanai nebūs mata bibliotēkas līdzšinējā darbība un izklāstīti tās
zāks par 25 procentiem no kopējām pašvaldības
stratēģiskie plāni 2016.—2020. gadam. Vārkavas
izmaksām, kas sastāda 36155,00 EUR. Projekta
novada Rožkalnu bibliotēkas nākamā plānoša“Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa
nas perioda pamatmērķis ir daudzveidīgu, pašu
Piliškas-Dovale 0,00- 1,970 km pārbūve” izmakveidotu un citu informācijas resursu un pakalposas 25 procentu apmērā segt no Vārkavas novajumu piedāvājums, lai apmierinātu atsevišķu indida domes 2016.gada budžeta sadaļas – līdzfivīdu un grupu izglītības un mūžizglītības, infornansējums projektiem.
mācijas un personības pilnveides vajadzības,

Sadzīves atkritumu izvešana decembrī
Sadzīves atkritumi Upmalas un Vārkavas pagastos tiks izvesti
22.12.2016, Rožkalnu pagastā — 26.12.2016.
Ja ir kādi jautājumi, sūdzības neskaidrības par atkritumu izvešanu lūdzam sazināties ar SIA "Clean R" pa mob. tālr.: 26854584
(klientu attiecību projektu koordinatore Beāte Mesija), tālr.:
67111001 (Klientu centrs).
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Vārkavas vidusskolas jaunumi decembrī
Mijoties sniegam un lietum, ir iestājusies ziema. Vēl
tikai mazs brīdis, un mēs visi kopā varēsim svinēt
gada gaišākos un baltākos svētkus — Ziemassvētkus. Kādi tad mūsu skolas skolēniem ir bijuši gada
pēdējie divi mēneši? Kā vienmēr, arī šoreiz esam
cītīgi strādājuši.
Sirsnīgā noskaņojumā tika aizvadīta Tēvzemes nedēļa. Skolēni piedalījās viktorīnā „Es mīlu Tevi,
Latvija!”. Skolēnu parlaments bija ierīkojis fotoizstādi „Es mīlu Latviju tādu, kāda tā ir”. Lai vairāk gaismas būtu mums apkārt, svētkos tika izgaismoti
skolas logi un novada nozīmīgākās vietas.
Ar labiem rezultātiem mūsu skolas stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales un valsts stāstnieku konkursā
„Teci, teci ,valodiņa 2016! ”Dienvidlatgalē Ilvijai
Caunai (8.kl.), Elvim Laganovskim (1.kl), Mārtiņam
Upeniekam (2. kl.), Kristianam Plotam ( 8.kl) 1. pakāpes diplomi un tituls „Lielais stāstnieks”, bet
valsts konkursā Rīgā — Mārtiņam 2. pakāpes
diploms un tituls „Lielais stāstnieks”, Elvim un Kristianam 1. pakāpes diploms un tituls „Dižais stāstnieks”. Pēc konkursa Kristians kopā ar skolotāju
piedalījās pasākumā „Stāstu pūru pielocīju”, kur
tikās visu iepriekšējo gadu stāstnieku ķēniņi, jo
Kristians šo titulu bija ieguvis arī 2014. gadā.

22. novembrī notika skolas vecāku sapulce, kurā ar
izglītojošu lekciju „Pozitīva komunikācija” bija ieradies lektors no Rīgas — psihologs, komunikāciju
pasniedzējs, radio Skonto rīta programmu vadītājs
Valdis Melderis. Tika ievēlēti vecāku pārstāvji skolas padomei piecu cilvēku sastāvā. Tās priekšsēdētāja ir Dinija Upeniece.
23. novembrī, tiekoties ar Slimību un veselības
centra pārstāvi, 1.,2. klases skolēni piedalījās
nodarbībā par personīgo higiēnu.
Skolā bija ieradies „Mārītes foto”, lai visu skolēnu
saimi iemūžinātu skaistās fotogrāfijās.
25. novembra pēcpusdienā pie mums ciemos bija
ieradušās folkloras kopas „Jumalāni”, „Dzeipureņš”,
„Pelēcīši”, „Vecvārkava”, „Dzeipurs”, lai kopā ar
folkloras kopu „Volyudzeiti” piedalītos pasākumā
„Vakarēšana Vārkavā”.
Pēc ilgāka pārtraukuma skolā viesojās Rīgas cirka
mākslinieki ar izklaidējošu klaunu šova programmu
„Oki-doki”.

Šajā laikā ar skolas bibliotekāres Melitas un Upmalas bibliotekāres Aldas atbalstu notika Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļai veltītais pasākums „Vai varam
mainīt nākotni?” un Ērika Kūļa 75. jubilejai veltītā
pēcpusdiena „Bišu brīnišķīgais bērnudārzs”.
Sācies ikgadējais mācību olimpiāžu maratons. 9.
klases skolniece Aurēlija Pujiņa 25. novembrī
starpnovadu olimpiādē bioloģijā ieguva 2. vietu.

Aktīvi esam arī sportojuši. Strapnovadu volejbola
turnīrā Preiļos vecākās grupas jauniešu komanda
izcīnīja1. vietu, bet vidējās grupas jauniešu komanda starpnovadu volejbola turnīrā Galēnos ieguva
1. vietu. Notika „Mazās balvas” izcīņas sacensības
vieglatlētikā Preiļos, kur Milana Beinaroviča izcīnīja 1. vietu tāllēkšanā, 60 m skrējienā un 2. vietu
1000 m skrējienā, Patriks Pākste — 1. vietu lodes
grūšanā, Elizabete Maija Some — 1. vietu 1000 m
soļošanā, Elīna Ziemele — 1. vietu 60 m barjerskrējienā, Valērija Furtikova — 1. vietu 60 m barjerskrējienā, Viktorija Kosnikovska — 2. vietu 1000 m
skrējienā, Rinalds Božis — 2. vietu lodes grūšanā,
Ralfs Vilcāns - 2. vietu 60 m barjerskrējienā, Ervīns
Brakovskis — 3. vietu barjerskrējienā.
Skola saņēma ziedojumā no SEB bankas mēbeles.
1.-4. klašu skolēni piedalījās Swedbank rīkotajā
konkursā „Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”. Katrs
bērns izgatavoja nelielu puzurīti, vēlāk visus puzurus sastiprinājām kopā, un katrai klasei izveidojās
viens liels puzurs. Cerams, ka Rīgas rūķi neaizmirsīs solītās Ziemassvētku dāvaniņas par dalību konkursā.
Pašreiz skolas bērni cītīgi mācās dzejoļus, dziesmas, ludziņas, lai katrs saņemtu kādu dāvaniņu no
Ziemassvētku vecīša. Esam izrotājuši klašu telpas,
gatavojam apsveikuma kartiņas un dāvaniņas saviem vecākiem svētkos.
Skolēni kopā ar vecākiem piedalās labdarības akcijā „Ziemassvētki visiem”, kā arī radošajā darbnīcā
„Piparkūku cepšana”.
Kad skolu piepilda brīnišķīgā piparkūku smarža,
gribas ticēt, ka pa baltu, sniegotu ceļu ikviena māju
apciemos Ziemassvētku brīnums, kurš piepildīs
mūsu sapņus un ieceres Jaunajā gadā.

www.varkava.lv

Atbildīgās par audzināšanas darbu
H. Ērgle, S. Stankeviča
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Biedrībai “Vārkavas novada pensionāri”
jauna valde, jauni biedri un jauni darbi!
21. novembrī Rožkalnu kultūras namā pulcējās
biedrības „Vārkavas novada pensionāri” biedri uz
biedru kopsapulci. Biedrības līdzšinējā valdes
priekšsēdētāja Janīna Ancāne, atskatoties uz
aizvadītajiem trīs darba gadiem, sniedza īsu kopsavilkumu par paveiktajiem un plānotajiem biedrības
darbiem un finanšu izlietojumu.
Kopsapulces laikā tika ievēlēta jauna biedrības
valde: Helēna Piziča, Larija Lazdāne, Elga Upeniece, Marija Gavare, Marija Salceviča, Velta Augšpūle un Bonifācijs Vaivods. Jaunā valde turpinās
iesākto biedrības darbu.
Šobrīd tā ir izvirzījusi
vairākas prioritārās darbības jomas.
Novadā ir aptuveni 460 pensionēti iedzīvotāji, bet
biedrībā darbojas tikai 8 % no tiem. Viena no darbības prioritātēm ir biedrības sastāva paplašināšana.
Decembra mēnesī biedrības valde apmeklēja visas
novada domes iedzīvotāju sapulces, lai uzrunātu
seniorus un pensionārus, skaidrotu biedrības mērķus un uzdevumus. Lai atvieglotu biedrības darbu
un iespēju cilvēkiem kontaktēties ar biedrības valdi,
katrā pagastā izveidotas biedrības nodaļas. Nodaļu
koordinatoru galvenie uzdevumi ir apzināt sava
pagasta seniorus un pensionārus, kuri vēlētos darboties biedrībā un izzināt viņu galvenās vēlmes un
darbošanās jomas.
Upmalas pagastā – nodaļas koordinators
DZENE VALENTĪNA, telefons – 294398754;
Rožkalnu pagastā – nodaļas koordinators
LIDIJA KRIŠKĀNE, telefons – 29552771;
ANITA BAROVSKA, telefons – 26153282;
Vārkavas pagastā – nodaļas koordinators
BONIFĀCIJS VAIVODS, telefons – 26260323;
Arendolē – MARIJA SALCEVIČA,
telefons 27055960, VELTA AUGŠPŪLE,
telefons — 26173835.

Lūgums novada senioriem un pensionāriem, lai
iestātos biedrībā, lai uzzinātu par biedrības
darbības jomām un prioritātēm, lai rastu atbildes uz
jums svarīgiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar
biedrības nodaļu koordinatoriem.
Biedrības „Vārkavas novada pensionāri” galvenie
darbības tuvākie mērķi ir palielināt biedru skaitu un
līdz ar to iesaistīt pensionārus un seniorus novada
sabiedriskajā un kultūras dzīvē, veicināt savstarpējo saskarsmi veselīga dzīvesveida aktivizēšanai un
popularizēšanai.
Šo
mērķu
sasniegšanai,
biedrības
valde
2017. gadā ieplānojusi 4 pilnsapulces kopā ar
dažāda veida praktiskajām nodarbībām, kuru
saturu veidot ir aicināts ikviens. Tiks gādāt, lai būtu
interesanti un apmeklētāji varētu labi atpūsties. Šīs
darbošanās plānotas martā, jūnijā, septembrī un
decembrī. Katram biedrības biedram par tām tiks
paziņots rakstiski vai pa telefonu. Ir plānota arī
viena ekskursija pa Latviju. Maršruts tiks izstrādāts
apzinot biedru vēlmes. Iespēju robežās tiek domāts
arī par kādu koncertu vai teātra apmeklējumu.
4

Jaunās valdes darbības īsajā laikā ir jau daudz kas
ir paveikts. Valde ir nokārtojusi juridisko dokumentāciju Uzņēmumu reģistrā, sakārtojusi bankas
dokumentāciju un biedrības dokumentāciju.
Novembrī pirmajā Adventē tika noorganizēts
Normunda Zuša koncerta apmeklējums Līvānos,
bijām klāt arī Līvānu svētku egles iedegšanas
svētkos, pēc tam apmeklējām Līvānu katoļu baznīcu, tikāmies ar priesteri Juri Zarānu. Prieteris ir
šī gada Līvānu pilsētas nominācijas „GADA
CILVĒKS” laureāts. 10. decembrī biedrības cilvēki
tika aicināti piedalīties Latgales nūjotāju festivālā
Daugavpilī. Festivālā mēs nūjojām 5 km distanci.
Kristīne Plota un Irēna Toločko startēja STIPRO
grupā un Kristīne ieguva otro vietu. Apsveicam,
Kristīne! Labi atpūtāmies, guvām daudz pozitīvu
emociju ilgam laikam.

Biedrības „Vārkavas novada pensionāri” biedri
Latgales nūjotāju festivālā Daugavpilī

Godātie biedrības biedri! 29.12.2016. plkst.
13.00 Vārkavas kultūras namā notiks biedrības
gada noslēguma pasākums „Jauka ampelēšanās un draiska niekošanās”. Aicinām visus,
kuri vēlas līdzdarboties biedrībā nākt uz šo
pasākumu un kļūstiet viens no mūsējiem!
Kļūsim aktīvāki! Mūsu sidrabotie gadi nav tikai
mazbērnu auklēšana un zeķu adīšana. Mūsu gadi
jānodzīvo skaisti un dvēseliski bagāti! Iepazīsim
viens otru arī no citas puses. Mūžs nodzīvots
darbā, pašu piedzīvots laiks kolhozos, kad par
darba dienām samaksa bija niecīga, kad veikalos
bija preču deficīts, kad pēc maizes jāstāv rindā,
kad
kolhoznieks bez gotiņas nevar uzturēt ģimeni, kad pie gotiņas jāiet ar spaini nevis ar modernu
slaucamo aparātu. Vai tagad nav laiks atpūsties?
Vai nav laiks ekskursijām un kopīgi rīkotiem atpūtas pasākumiem? Mēs jūs aicinām!
Helēna Piziča,
biedrības „Vārkavas novada pensionāri” valdes
priekšsēdētāja,
mob.: 29443089

www.varkava.lv
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Vārkavas novada pašvaldība saņēmusi apliecinājumu par pievienošanos
Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam
9. decembrī Rīgā Vārkavas novada pašvaldība
saņēma apliecinājumu par pievienošanos Nacionālajam veselīgo pašvaldību tīklam. Tīklā kopumā
darbojas 112 pašvaldības.
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls (NVPT) radīts
ar mērķi, lai veicinātu pašvaldību iedzīvotāju veselīga dzīves veida paradumus. Pašvaldības, kas iesaistījušās NVPT, savā starpā apmainās ar idejām
un labās prakses piemēriem. Iesaistoties NVPT,
pašvaldība iegūst atpazīstamību, atbalstu sabiedrības veselības veicināšanas programmu un darba
plānu izstrādē pašvaldībā, bezmaksas Pasaules
Veselības organizācijas apmācības un seminārus,
jaunāko informāciju un materiālus par veselīgu dzī-

vesveidu un veselības veicināšanu.
2016. gada vasarā NVPT pašvaldības saņēma uzaicinājumus iesniegt savus projektu iesniegumus
Eiropas Sociālā fonda projektu atlases pirmās kārtas ietvaros. Piešķirtais finansējums ļautu NVPT
pašvaldībām īstenot dažādus pasākumus un akcijas, kas nodrošinātu vietējās sabiedrības veselības
veicināšanu un slimību profilaksi. Vārkavas novada
pašvaldības iesniegtais projekts šobrīd ir izskatīšanas posmā.
Veselīgu 2017. gadu vēlot,
Linda Landsmane
NVPT koordinatore Vārkavas novadā

„Dzīves virpulī” aktivitātes
13. novembrī mūsu kolektīvs tika ielūgts uz Riebiņiem, uz senioru biedrības “Riebiņu varavīksne”
pasākumu. Tur mēs sniedzām koncertu kopā ar
SDK “Magones” no Višķiem un vokālo ansambli
“Varavīksne” no Krāslavas. Pēc koncerta notika
jautra ballīte, par ko gādāja Fredis Bergmanis.
3. decembrī SDK “Dzīves virpulī” brauca uz Ludzu,
kur notika Latgales senioru deju kopu sadancis
“Tā – mana pirmā deja”. Ludzas tautas nama zāle
bija pārpildīta, jo bija ieradušies ļoti daudz kolektīvu
no visiem Latgales novadiem: “Magones” no
Višķiem, “Rūžeņas” no Līvāniem, “Smaids” no
Naujenes, “Sapnis” no Daugavpils, “Zelta atvasara”
no Rēzeknes, “Mežrozītes” no Krāslavas,
“Odziņas” no Vārkavas, “Saulespuķe” no Dvietes,
“Tonuss” no Lazdukalna, “Ērkšķrozītes” no
Daugavpils, “Brūklenājs” no Preiļiem, “Rūtas” no
Kubuliem, “Atvasara” no Balviem, “Rudzupuķes” no
Bebrenes, “Veldzītes” no Andrupenes, “Ezeriņi” no
Dagdas, kā arī pašas pasākuma saimnieces
“Priecīgās vecmāmiņas” no Ludzas. Pēc koncerta,
kurā tika izdejotas dažādu valstu dejas, sekoja
balle, kuru spēlēja Karīna.
Valentīna Dzene
“Dzīves virpulī” dejotāja

Vārkavas novadā varēja ziedot asinis
6. decembrī Vārkavas novadā norisinājās Donoru diena. Valsts Asinsdonoru centrs izsaka lielu pateicību
par sadarbību un jo īpaši pateicas
visiem 33 asins ziedotājiem!
Saziedotās asinis tiks izmantotas slimnieku ārstēšanai un
atveseļošanai. Šādas akcijas Vārkavas novadā turpināsies
arī nākamajā gadā.
www.varkava.lv
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Līdz 2017.gada 15. februārim. Kultūras centra zālē
apskatāma novada fotogrāfu amatieru fotoizstāde:
“Ziema, ainavas, tradīcijas, sadzīve”.
Izstādi veido 16
Vārkavas novada
iedzīvotāju
fotogrāfijas, kas uzņemtas dažādās
novada vietās. Šī
izstāde ir fotoizstāžu cikla „Gads un
gadalaiki” viena no
izstādēm.

OZOLUPE

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien.
No sētiņas sētiņā,
No sirsniņas sirsniņā.
Sirsnīgi sveicam novada lauksaimniekus
Ziemassvētkos un novēlam panākumiem
bagātu Jauno gadu!
Lauku attīstības konsultante Ilga Ušacka
Lopkopības pārraudzes Janīna Poplavska un
Terēzija Jaunromāne

Jāzeps Strods nosvinējis savu 102. dzimšanas dienu

Frāze „Viņi dzīvoja ilgi un
laimīgi...” nav tikai pasakās.
Tā precīzi raksturo Rožkalnu
pagasta iedzīvotājus Jāzepu un
Veroniku Strodus. 18. decembrī
Jāzeps svinēja savu simtu otro
dzimšanas dienu, bet viņa dzīves
biedre 25. oktobrī atzīmējusi astoņdesmit astoto dzimšanas gadu. Lielā saticībā un mīlestībā
pāris kopā nodzīvojuši trīsdesmit
septiņus gadus.
18. decembrī „Vecrimicānu” mājās ir manāma liela rosība. Strodu pārim, par godu Jāzepa simtu
otrajai dzimšanas dienai, kaimiņi
ir sarīkojuši svinības. Bagātīgi
klāto galdu galā nosēdināti paši
jubilāri, apkārt galdam sasēduši
viņu draugi un kaimiņi. Apsveikt
pāri lielajos svētkos ir ieradušies
arī Vārkavas novada pašvaldības domes pārstāvji.
Jāzepa dzimtā vieta ir Rožkalnu
pagasta „Strodi”, kur kopā ar
brāļiem ir aizritējusi viņa bērnība.
Strādājis vietējā kolhozā par
traktoristu. Viņa draugs un kaimiņš Edgars Ziemelis stāsta, ka
Jāzeps vienmēr ir bijis ļoti rūpīgs,
uzcītīgs un taupīgs, uz viņu vienmēr varējis paļauties. Veronikas
mūžs nav bijis viegls, kolhozu
laikos strādājusi cūku fermā, pēc
tam pārgājusi uz lauku darbiem.
„Brigadieris visur norīkoja darbam — vajadzēja gan ravēt, gan
linus plūkt… Es biju viena pati
6

ģimenē. Tad satiku Jāzepu un
mana dzīve ļoti izmainījās, varētu teikt, ka sāku dzīvot pa īstam.
Apprecējāmies 1979. gada 18.
jūnijā.
Vēl joprojām ļoti mīļi un
saticīgi dzīvojam, viens otru žēlojam un palīdzam, kā vien varam,”
ar atmiņām dalās Veronika.
„Lieli palīgi un atbalsts mums ir
Kusiņu ģimene, mēs jau esam
veci, palīdzība ir ļoti nepieciešama. Es pārvietojos tikai ar krēsliņu, Jāzeps gan vēl iekurina
krāsni, aiziet pēc avīzēm un uz
autoveikalu... Paldies visiem mūsu labvēļiem!” ar asarām acīs
nosaka Veronika, „Lai visiem
garš mūžiņš un laba veselība!”
Jaukās atmiņās, sirsnīgās sarunās un jokojoties, pavisam
nemanot ir pienācis vakars un
viesi taisās doties mājup, kur
katru gaida savas rūpes. Šādas
sanākšanas sasilda sirdi, kopā
būšana ir visdārgākā dāvana
jebkuros svētkos — apliecina
jubilāri.
Dodoties projām, Strodu mājas
logos degošā gaisma paliek kā
lieciniece, ka šeit kāds vēl dzīvo.
Ilgi un laimīgi…
Sirsnīgi sveicam jubilārus
lielajos svētkos!
www.varkava.lv

Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Dudarjonoka
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētās dzimšanas:
07.11.2016. dzimusi Marta Madara Jaudzema
Sveicam vecākus Jāni Jaudzemu un Karīnu Vetoškinu!
16.11.2016. dzimis Konstantīns Furtikovs
Sveicam vecākus Viktoru Furtikovu un Natāliju Isajevu!
30.11.2016. dzimis Miks Smans
Sveicam vecākus Andri un Mariku Smanus!
Novēlam mazajiem augt veseliem un laimīgiem!
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

