
Decembris 2008 

Iesim viens tuvāk ar tīrām domām, 
Iesim viens otram pretī ar mīlestību. 
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu 
dārgakmeņu, 
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu 
pilnā pasaulē! 
(M. Oša) 
 
Lai zaļš egles zars un sveču liesma piepilda 
Jūsu sirdis ar prieku, mīlestību, laimi, 
Lai visās bērnu sirsniņās ielīst vecāku mīles-
tība un sapratne, 
Lai pietiek iecietības, izturības un veiksmes 
visu nākamo 2009. gadu! 
 

Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
I. Stivriška 

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam , 
No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram, 
No darbdienām pa rūpēm līdzi nests , 
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests . 
Nāk atkal gads un nes uz pleca jaunus 
darba rītus,  
Skats veras debesīs, kā gaismu meklējot. 
Un cauri eglēm tur pie debess juma 
Mūs vada Dievs un baltais zvaigžņu ceļš. 
 
Baltus un svētīgus Ziemassvētkus. 
Panākumiem bagātu ikvienu Jaunā gada 
dienu! 
Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs , 
Piepilda ar siltumu un gaismu jūsu mājas, 
Jaunajā gadā paverot ceļu ticībai, cerībai un 
mīlestībai ! 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
A.Ruča  

Šodien vienalga – vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba , 
Galvenais , lai tie mērītu mūsu labo nodomu,  
Lielo darbu un jauno cerību stundas. 
Lai Ziemassvētku laiks nes laimi, mieru, ticību un bagāta ir katra 2009.gada diena ! 

Vārkavas novada lauku konsultantes S. Ziemele, Ilga Ušacka  
un lopkopības speciāliste Janīna Poplavska  

Kaut kas pazīstams, mīļš un nomie-
rinošs uzaust atmiņā un pār visu pār-
klājas apbrīnojams miers... Uzsniga 
sniedziņš balts un pasaulei palika sil-
ti... Maigas bērnu balsis skandē melo-
diju, kura tā patika māmiņai... Gaisā 
jaušama bērnības māju smarža, dzērve-
ņu ķīselis, kādu prata vārīt tikai mam-
ma... Bērnu neviltotais prieks par sen 
kāroto dāvanu... Acu priekšā tētis, ku-
ram nebija nevienas neizpildāmas vēl-
mes... Uz mirkli pārņem neizsakāmas 
laimes un drošības sajūta... Tikai pēc 
brīža apjaut, ka pats tagad esi šis lai-
mes un drošības balsts, ka nedrīksti 
raudāt aiz laimes vai bezspēka, jo Ta-
vās acīs raugās Tavi bērni. Un šajās 
actiņās ir jautājumu lērums: „Vai viss 
ir kārtībā? Vai es varu būt drošs? Kā-
pēc Tu raudi?” Šajā laikā acīs sariešas 
asaras par katru sīkumu, sirds ir viegli 
ievainojama, ir prieks par katru uzma-
nības apliecinājumu, visi ir atvērti la-
bajam. Šādu noskaņojumu un sajūtas 
var radīt tikai Ziemassvētki... 

Sentēvu svētki, kas nāk pie mums 
cauri gadsimtiem. Vienalga katru gadu 
tie pārņem mūsu prātus un sirdis, liek 
pārvērtēt vērtības, liek kļūt labākiem, 
gaišākiem, mīlošākiem. Daudz dzird 
apgalvojumus, ka tie ir pasaulē komer-
cializētākie svētki. Neviens cilvēks 
pasaulē nav viens. Katram ir kāds ra-
diņš, galu galā draugs vai labs paziņa, 
kuram svētkos pasniegt kaut vai pašda-
rinātu dāvanu. Tātad jāiet uz veikalu 
pirkt materiāls no kā to pagatavot. Vai 
ir kāds veikals, kurā kaut ko dod par 
velti? Manā ceļā tāds vēl nav gadījies. 
Un pasaulē ir miljoni cilvēku ar savām 
vēlmēm un arī iespējām, ar savu radu 
un draugu pulciņu. Visi pērkam lielā-
kas vai mazākas dāvanas, jo mīlam 
savus tuviniekus. Protams, var jau ap-
sveikt tikai ar vārdiem. Bet kāpēc gan 
neuzdāvināt, ja varam atļauties. Lai-
kam šādās svētku reizēs nevajag klau-
sīties dažādus viedokļus un ieteikumus, 
svētki jāsvin tā, kā to priekšā saka Ta-
va sirds. 

Vārkavas novadam 2008. gads bei-
dzas uz labas nots. Saeima beidzot ir 
apstiprinājusi valsts administratīvi teri-
toriālā iedalījums karti. Šajā kartē re-
dzam arī savu novadu. Ļoti žēl, ka 
reforma tiek pabeigta ekonomisko pro-
blēmu laikā. Bet es ceru, ka mēs visi 
kopā paveiksim atbildīgo darbu un 
mūsu novada ļaudis un reizē arī novads 
būs pārticīgi, droši par nākotni un arī 
laimīgi. 

Ir vēl brīdis pārdomām baltajā Zie-
massvētku klusumā, lai steigtos pretī 
zvaigznēm, lai teiktu labus vārdus un 
paveiktu vēl kādu labu darbu. 

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē 
meklēt to nav vērts, meklēsim ticību 
sevī, jo citos to neatradīsim, meklēsim 
to gaišumu, kas ir mūsos... 

 
Ar vislabākajiem novēlējumiem 

2008. gada nogalē Jūsu Vārkavas 
novada domes priekšsēdētāja Antra 

Vilcāne  

Ziemassvētki. Baltas pārslas krīt, 

Pāri nogurušai zemei kaisās. 

Katram šonakt kāda zvaigzne spīd 

Un ik sirds tās gaismas vaļā raisās. 

Veras lēnprātībai, mieram, cerībai, 

Atveras kaut kam tik mūžīgam, 

Ko pat vārdos nevar izsacīt. 

Ziemassvētki,. Baltas pārslas krīt, 

Kaut ar vien šo gaišo mieru justu, 

Arī tad, kad ikdienu kā krustu 

Atkal tālāk vajadzēs nest rīt. 

Ziemassvētki. Debess gaisma plūst, 

Viņas staros tumsai jāizkūst. 

 
Mīļus, sirsnīgus, skaistām un gaišām do-
mām pildītus Ziemassvētkus!  

 

Attīstības un plānošanas nodaļa.  

E. Dzene, J. Zarāns 
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25.12.2008. notika domes 
sēde, tās būtiskākie lēmu-

mi: 
Piešķirt Leonarda JAUNROMĀNA 

īpašumam nosaukumu „SENLĪČI”, kas 
a t r o d a s  R o ž k a l n u  p a g a s t ā 
„Romānvecumos”. Noteikt Leonarda 
JAUNROMĀNA īpašumam „SENLĪČI”, 
sekojošu adresi: „SENLĪČI”, sādža 
„Romānvecumi” Rožkalnu pa-
gasts ,Vārkavas novads, Preiļu rajons. 

 Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.21 
„Vārkavas novada teritorijas plānojuma 
2008.-2014.gadam grozījumu galīgā 
redakcija” apstiprināšanu. 

 Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājumu 50% apmērā Viktoram 
STIKĀNAM par 17,0ha uz 2009.gadu 
kā politiski represētajai personai. 

Piekrist Vitai SITAREI atļaut veikt zemes 
transformāciju 180m2 platībā no lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes uz zemi zem ūde-
ņiem. Zemes transformācija atbilst Vārkavas 
novada domes teritorijas plānojumam 2002.-
2014.gadam, apstiprinātam ar Vārkavas no-
vada domes 29.06.2004.sēdes lēmumu Nr.9. 

Piekrist Jurim STIKĀNAM atļaut veikt 
zemes transformāciju 10x10 m platībā no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz 
zemi zem ūdeņiem. Zemes transformācija 
atbilst Vārkavas novada domes teritorijas 
plānojumam 2002.-2014.gadam, apstiprinā-
tam ar Vārkavas novada domes 
29.06.2004.sēdes lēmumu Nr.9. 

Par piedalīšanos Preiļu rajona pado-
mes pakļautībā esošo iestāžu pārņem-

šanā un apsaimniekošanā. 
Ierosināt Preiļu rajona padomei nodot 

Vārkavas novada pašvaldībai sākot ar 
2009.gada 1.janvāri sekojošas Preiļu 
rajona pašvaldības institūcijas: 

1. SIA „Preiļu slimnīca”, 

reģ.Nr.40003244761, Raiņa bulvāris 13, 
Preiļi, kapitāla daļas, kas atbilst Vārka-
vas novadā dzīvesvietu deklarēto iedzī-
votāju skaita % no kopējā Preiļu rajona 
iedzīvotāju skaita. 

2. Profesionālās ievirzes izglītības 
iestādi - Preiļu bērnu un jauniešu sporta 
skola, kapitāla daļas, kas atbilst Vārkavas 
novadā dzīvesvietu deklarēto iedzīvotā-
ju skaita % no kopējā Preiļu rajona ie-
dzīvotāju skaita. 

3. Interešu izglītības iestāde –Preiļu 
rajona bērnu un jauniešu centrs, kapitāla 
daļas, kas atbilst Vārkavas novadā dzī-
vesvietu deklarēto iedzīvotāju skaita % 
no kopējā Preiļu rajona iedzīvotāju skai-
ta. 

Pārņemt ar 2009.gada 1.jūliju Preiļu 
rajona izglītības pārvaldes funkcijas, 
izveidojot Vārkavas novada izglītības 
pārvaldi. 

Noteikt,ka atbildīgā persona par lē-
muma izpildi ir Vārkavas novada domes 
priekšsēdētāja Antra Vilcāne. 

 

16.12.2008. domes sēdes 
būtiskākie lēmumi: 

Piešķirt Janīnas DZENIS īpašumam 
„LAUNAGI ”, kas atrodas Vārkavas nova-
da Upmalas pagasta  Vecvārkavā”, sekojo-
šu adresi: LAUNAGI”, ”Vecvārkava”, 
Upes iela 8,Upmalas pagasts, Vārkavas 
novads, Preiļu rajons. 

Piešķirt Janīnas DZENIS īpašumam 
„LAUNAGI ”, kas atrodas Vārkavas no-
vada Upmalas pagasta „Mikalovā”  sekojo-
šu adresi: „LAUNAGI”, ”Mikalova”, Up-
malas pagasts, Vārkavas novads, Preiļu 
rajons. 

Piešķirt Aigara DOMUĻEVA īpašu-

mam „PAUGURI ”, kas atrodas Vārkavas 
novada Rožkalnu pagasta „Peršakos” seko-
jošu adresi:  PAUGURI”, sādža ”Peršaki”, 
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, Preiļu 
rajons. 

Piešķirt Jura DZEŅA īpašumam VĪK-
SNAS” , kas atrodas Vārkavas novada 
Rožkalnu pagasta „Gadzānos” sekojošu 
adresi: „VĪKSNAS”, sādža ”Gadzāni”, 
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, Preiļu 
rajons.  

Piešķirt Jānim SPŪLAM samazinā-
jumu par izpērkamo zemi 50% apmērā. 

Piešķirt Francim PIZIČAM samazi-
nājumu par izpērkamo zemi 20,2 ha  
Rožkalnu pagastā un par zemi Upmalas 
pagastā 0,2955ha, 1,82 ha un 0,2389 ha. 
Samazinājums par īpašumā piešķirto 
zemi – 25 %, par darba stāžu lauksaim-
niecībā – 25%. Kopā 50% 

Piekrist Vārkavas novada domes so-
ciālajam dienestam izmaksāt vienreizēju 
pabalstu 20Ls apmērā Ziemassvētkos no 
sociālā dienesta budžeta līdzekļiem šā-
dām novada iedzīvotāju kategorijām: 

1. I.un II.grupas invalīdiem. 
2. Bērniem invalīdiem. 
3. Invalīdiem no bērnības. 
4. Politiski represētajām personām. 

Pamatojoties uz aktiem par izpildītajiem 
darbiem,palielināt vērtības sekojošiem 
pamatlīdzekļiem: 
1. Kultūras nama un administratīvā ēka, 
Ls 98716.00; 
2. Ceļš Kalēji-Arendole 0.000-3.550 km, 
Ls 102095,35; 
3. Ceļš Lozdas-Mizovski 0.000-2.300 
km, Ls 3887,86; 
4. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija 
Vanagos, Ls 48500.00 

Kāds gudrais reiz rakstīja: „Ja es ru-
nātu ar cilvēka un eņģeļu mēlēm un man 
nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs 
varš vai šķindošs zvārgulis. Un ja man 
būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu 
visus noslēpumus un atziņas dziļumus, 
un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu 
kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad 
es nebūtu nekas. Mīlestība ir lēnprātīga, 
tā apklāj visu, tā tic visu tā cer visu, tā 
panes visu”. Mīlestība ir galvenais dzīvē, 
tā pārvar grūtības un dod ticību nākotnei. 
Ja pasaule šķiet nedroša, tā ir vienīgā 
vērtība, kurai piemīt pārliecība un ticība 
arī sev. Gada nogale ir padarīto darbu 
kopsavilkums un vērtējums, un neko šajā 
dzīvē mēs nespētu izdarīt bez tuvinieku 

atbalsta. Ziemassvētki ir dzīves svi-
nēšana, mīlestības svētki. Ziemas-
svētki nav dāvanu svētki, dāvana ir 
simbols mīlestībai un priekam. Dāva-
na nenāk no maka, bet no sirds un tā 
ir vērtīga tieši tik, cik tajā ielikta mī-
lestība pret savu tuvāko. Sagaidot 
Ziemassvētkus lai jums nepietrūkst 
visiem tās pašas vērtīgākās balvas, 
ko Dievs dāvājis katram cilvēkam – 
ticība, cerība, mīlestība, draudzība, 
veselība un smaids –, un lai mēs 
katrs nepiemirstu dzīves steigā sa-
viem mīļajiem pateikt kādu labu vār-
du vai veltīt mīļu smaidu. Un Zie-
massvētkos gaidītais brīnums piepildī-
sies tikpat mirdzošs un skaists kā spoža 

krītoša zvaigzne pār naksnīgām debesīm. 

Alda Upeniece, Upmalas b-kas vad. 

Iekārotšanās laikā bibliotēkas jaunajā 
grātatu krātuvē 
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Klausies, dzirdi, mīļais Dievs, 
Kā mēs tevi lūdzamies: 
Sargā tēvu, māmuliņu, 
Dod mums maizi, istabiņu. 
Svētī mūsu kājas, rokas, 
Lai tām labi darbā sokas. 
Māci mīlēt, klausīt, piedot, 
Sevi pašu citiem ziedot. 

Ar klusām lūgšanām, ciešu apņem-
šanos laboties un saldām sirdstrīsām 
gaidām jaukākos un mīļākos gada svēt-
kus – Ziemassvētkus! 

1. semestris pavadīts pēc skolas tra-
dīcijām – mācības, sporta sacensības, 
skolas pasākumi un konkursi. Ziemas 
sākumu, Mārtiņdienu, nosvinējām ar 

tirgošanos (atbildīgie 5.klase) un skolas 
vecāku sapulci, kurā tika izrunāti mūsu 
skolai un skolēniem aktuāli jautājumi. 

Šogad Līvānu BJC rīkotajā konkursā 
„Jaunais Lāčplēsi, saturies!” piedalījās 
Toms Vilcāns (3.kl.), Arvis Vilcāns 
(4.kl.) un 7.klases skolnieki Pauls Pur-
viņš, Guntis Romāns, Jānis Romāns. 
Jaunie Lāčplēši startēja veiklības trasē, 
rādīja savas zināšanas erudīcijas uzde-
vumā un pārbaudīja savas prasmes šau-
šanā mērķī. 

Latvijas 90. dzimšanas dienu svinē-
jām 14. novembrī. Svētkus „Mana 
dziesma Latvijai!” rīkoja 8.klase un 
audzinātāja Antra Vilcāne. Savu dzies-
mu dziedāja ne tikai katra klase un sko-

las vokālie ansambļi, bet arī skolotāju 
ansamblis un mammu ansamblis. Uz 
kopēju dziesmu mūs visus aicināja arī 
Vanagu ciema bibliotekāre Anastasija 
Vaivode. 

Ziemassvētkus skolā svinēsim 18. 
decembrī. Par koncertu, eglītes rotāšanu 
un zāles dekorēšanu atbildīgi 6.klase un 
audzinātāja Maija Marija Vaivode. Viņu 
idejas palīdz īstenot skolotāja Ināra Kļa-
vinska un vecāko klašu skolēni. 

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda 
katra sirdi, nes prieku un gaismu katrā 
mājā! Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, 
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto! 

Vanagu pamatskolas skolotāju 
vārdā Liliāna Zarāne 

„Varbūt par ātru katru gadu 
Pienāk šī klusā apstāšanās, 
Šīs atmiņas, sajūtas nopūtas. 
Skatos pār plecu un domāju – cik viss tomēr ir 
bijis labs.” 

/ L. Landsmane 12. kl. Skolniece/ 
Vārkavas vidusskolas kolektīvs ļoti 

enerģiski iesaistījās LR 90. gadadienas 
gaidīšanas un svinēšanas pasākumos. 
Mūsu ieguldījums tika novērtēts ar Izglī-
tības ministrijas un Valsts Jaunatnes 
iniciatīvu centra atzinības rakstiem par 
īpašu ieguldījumu pasākuma cikla ” Tu 
esi Latvija” koku stādīšanas akcijā „ 
Ozolzeme – Latvija” , bagātinot mūsu 
valsts zaļo rotu ar 26 973 kokiem. Īpaša 
atzinība par 125 iestādītiem ozoliem. 

Tāpat ir arī saņemts IM un VJIC 
Pateicības raksts par aktīvu līdzdalību 
LR 90. gadadienai veltītā pasākumu cik-
la „Tu esi Latvija”, izstādes „Latvijai”, 
„Mēs Latvijai ”, ” Es Latvijai ” un pro-
jektā „ Es pats Latvija ”. Vēl arī pateicī-
bas raksti par projekta  „ Es pats Latvija 
” atbalstīšanu 5.- 6. kl. ( kl. audz. D. 
Mikitāne), 7. kl. (kl. audz. I. Lazdāne), 
9.kl ( kl. audz. H.Piziča). Patriotiskajā 
spēlē „ Jaunie Rīgas sargi ” 9. klases 
komanda ( kl. audz. H.Piziča) rajonā 
ieguva 4. vietu. 

Šoruden pārgājienos devās visas 
klases, visas arī veidoja ceļojuma aprak-
stus „Iepazīsti Latviju un pasauli”. Rajo-
na ceļojumu un aprakstu skatē diplomus 
ieguva 1. kl. ( kl. audz. H. Ērgle) un 9. 
kl. ( kl. audz. H. Piziča), atzinības raksts 
-8. kl. (kl. audz. S. Stankevičs). 

Rosīgi ir bijuši arī stāstnieki (vad. 
H. Ērgle). Dienvidlatgales novada stāst-
nieku konkursā „Teci, teci valodiņa” 
Ineta Rudzāte – Lielā stāstniece, Sandra 
Patmalniece -  Mazā stāstniece,  Marita 
Ērgle,  Artis Ērglis – Lielie stāstnieki. 

Valsts konkursa „ Teci, teci valodi-
ņa ” finālā Marita Ērgle ieguva Lielās 
stāstnieces titulu, Artis Ērglis -  Stāstnie-
ku Ķēniņa titulu. 

Jau sākušās rajona mācību priekš-
metu olimpiādes. Bioloģijas (sk. 
H.Piziča) olimpiādē rajonā: 1. vieta Jo-
lantai Lazdānei ( 10. kl., startējot 11.kl. 
grupā), 2. vieta Jānim Kokorītim ( 12. 
kl.), 2. vieta Ilzei Brakovskai ( 9. kl. ). 
Sākusies Preiļu BJSS „ Mazās balvas” 
izcīņa vieglatlētikā. 1. posmā Galēnos 
mūsu sportisti ( sk. E.Vaivods, S. Stan-
kevičs) ieguva daudzas godalgotas vie-
tas: 1. vieta Agatei Tarasovai, Elmāram 
Cimdiņam, 2. vieta Laurim Gavaram, 3. 
vieta Maritai Ērglei, Sanitai Lauskai, 

Dināram Gavaram. 
Jau par tradīciju kļuvusi piedalīša-

nās „Meža Avīzes ” konkursā, kuram 
skolēni sūta radošos darbus un zīmēju-
mus. Labākie darbi aplūkojami kārtējā 
„Meža Avīzes ” numurā. 

Klusajā Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā mēs visi kopā ik pirmdienu aizde-
dzam Adventes vainagā svecīti, gaidām 
svētku brīnumu un visiem novada ļau-
dīm vēlam, lai: 

„ Manas mājas ir piparkūku smarža, 
Kur Ziemassvētku brīnums, pūtina kājas. 
Manas mājas ir liesmiņu siltums, 
Kur laiks pat uz brīdi stājas.” 

(/L. Landsmane 12. kl. Skolniece/ 
 
Vārkavas vidusskolā 26. decembrī 

18.00 Ziemassvētku pasākums 7. – 12. 
kl. skolēniem. Labprāt gaidām ciemos 
arī novada ļaudis.  

Vārkavas vidusskolas skolēnu un 
skolotāju kolektīvs izsaka pateicību Vār-
kavas novada domei un skolēnu vecā-
kiem par atbalstu skolas mācību un 
audzināšanas darba pasākumos. 

H. Ērgle, S. Stankeviča direkt. 
vietn. audz. darbā.    

 Vēl brīdi būs klusums , 
tad saplīsīs gads  
divpadsmit mirdzošās cerībās…. 
 
   Jā, vēl tikai mazliet un arī šis gads būs 
pagātne. Jaunais pavisam drīz būs klāt ar 
jaunām cerībām, ar jauniem darbiem un 
jaunām rūpēm.  
   Noslēdzot šo gadu, kas bibliotēku dar-
biniekiem bijis ar dažādu jaunu zināšanu 
apguvi bagāts un paskrējis neticami ātri, 
gribas pateikties čaklākajiem lasītājiem. 

Paldies no visas sirds - Veronikai Ušac-
kai, Tālim Krēsliņam, Jānim Somam, 
Genovefai Grigalei, Helēnai Lazdānei, 
Janīnai Salietei ,Lidijai Lazdānei, Moni-
kai Kusiņai ,Anastasijai Bekešai, Janīnai 
Vaivodei, Vitai Stikānei, Mairitai Stulpi-
ņai. Paldies arī skolas bērniem- Raivim, 
Dainim, Agnesei, Olitai , Austrim, Vali-
jai, Asnātei, Endijam, Danai. Liels pal-
dies arī visiem pārējiem, vārdā neno-
sauktajiem, kuri apmeklē bibliotēku.   
  Šogad bibliotēkas krājums tika papildi-

nāts ar 231 jaunu grāmatu, apmeklētā-
jiem bija pieejami 17 nosaukumu preses 
izdevumi, arī nākamajam gadam jau ir 
abonēts tik pat daudz izdevumu …  
Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru 
sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu 
katrā mājā ! Mīļus un baltus Jums Ziem-
svētkus un uz redzēšanos nākamgad! 
 

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja  
Iveta Some                                                        



OZOLUPE Vārkavas novada domes avīze Izdevējs: Vārkavas novada dome. Tirāža: 600 
eksemplāri. Materiālus apkopoja un datorsalikumu veica: Jānis Zarāns (26223328), janis_zarans@inbox.lv 

Iededz vienu baltu sveci- 

Per mīlestību! 

Par visiem, kas tev mīļi 

Un par sevi iededz, 

Lai laime redz ceļu uz mājām! 

 
Vanagu bibliotēkā ir aizritējis panā-

kumiem bagāts un neaizmirstams gads. 
Adventes vainagā degošās sveces, no-
plēstās kalendāra lapiņas vēsta, ka 2008. 
gads tuvojas beigām. 

Bibliotēka kopā ar Vārkavas novada 
domi , Vanagu pamatskolas kolektīvu 
un mazajiem un lielajiem lasītājiem tika 
uzņemti filmā par Vanagu bibliotēkas 
dzīvi. Filmu uzņēma Latvijas televīzija 
sadarbībā ar Bila un Melindas Geitsu 
fondu, projekta „Trešais Tēva Dēls” 
ietvaros. Bibliotēkas sienu tagad rotā 
„Trešā Tēva Dēla” emblēma, kuru pa-
sniedza KIC direktors A. Magone. 

Šogad bibliotēkai priekša bija akre-
ditācija, kuru veiksmīgi arī izturējām, 
bibliotēka tika akreditēta uz 5gadiem. 
Tika paplašinātas arī telpas, tagad grā-
matu fonds atrodas atdalīti no lasītavas. 
Paplašinoties telpām rīko dažādus pasā-
kumus, kā, piemēram, „Novadnieku 
stunda”, „Iedegsimies par Latviju”, kur 
mazo lasītāju uzdevums bija sacerēt 
dzejolīti, dziesmu, vai vienkārši uzzīmēt 
kādu zīmējumu, uzrakstīt likteņstāstu, 
kas saistīts ar Latviju. 

Grāmatu fonda atjaunošanai no no-
vada budžeta līdzekļiem par 720 latiem 
ir iepirktas 139 grāmatas. Grāmatu fon-
du papildināja arī dāvinājumi un par 
tiem ir nopirktas 54 grāmatas 175 latu 
vērtībā. VKKF kultūras programmas 
„Bērnu Žūrija” projekta jaunieguvums – 
20 grāmatas 62 latu vērtībā. 

„Bērnu Žūrijas” ekspertu sumināša-
nas pasākums kā jau katru gadu notiek 
Vanagu pamatskolā, Ziemassvētkiem 

veltītajā pasākumā. Šogad lasītāji pieda-
lījās konkursā „Meklē un atrodi datu 
bāzē Letonika”, kā arī konkursā „Mans 
novads valsts vēsturē” Gatavojoties šim 
konkursam, kas bija kā radošs pētījums 
par novadu un tā vēsturi, tika izmantoti 
visi pieejamie novadpētniecības materi-
āli, kurus 7. klases skolniece Ilze veik-
smīgi apkopoja un konkursa noslēgumā 
tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru. 

Nobeigumā gribu pateikties Ručev-
sku un Zarānu ģimenēm par bibliotēkai 
ziedotajiem preses izdevumiem. Patei-
cos visiem lasītājiem, apmeklētājiem un 
visiem bibliotēkas atbalstītājiem. 

Lai svētvakara brīnums un Jaunais 
gads Jums atnes veselību! Laimes, prie-
ka un mīlestības pilnu visu nākamo ga-
du! 

Vanagu bibliotēkas vadītāja 
Anastasija Vaivode 

Arendoles bibliotēka ir Vārkavas 
novada kultūras , izglītības un informā-
cijas iestāde, kas veic visu bibliotēkā 
esoš o i esp ieddar bu  sa gla bā ša -
nu ,kvalitatīvu izmantošanu un publisku 
pieejamību. Arendoles bibliotēkas 
mikrorajonā dzīvo apmēram 411 iedzī-
votāji , pārsvarā pirmspensijas vecuma 
un pensijas vecuma cilvēki. Vairākums 
jauniešu mācās, strādā un arī dzīvo pil-
sētās. 

Uz 2008.gada 1.janvāriArendoles 
bibliotēkas krājumā bija 5402 vienības. 
Pēdējos gados krājums tiek attīrīts un 
papildināts ar jaunām grāmatām. Lasītā-
jiem piedāvāti izdevumi mācībām , mū-
žizglītībai, studijām, praktiska rakstura 
darbiem laukos, atpūtai. Bērniem – lasī-
šanas veicināšanas programmā „Bērnu 
žūrija „ iegūtās grāmatas. 2008.gadā 
bibliotēkas krājuma atjaunošanai no 

pašvaldības budžeta bija atvēlēti 1000 
Ls gadā. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir 4 
datori, skeneris, kopētājs , printeris un 
multifunkcionālā iekārta, vadītājam- 
viens dators un printeris. Varētu vēlēties 
bibliotēkā labāku interneta kvalitāti. 

Grāmatu iegādei un periodisko izde-
vumu abonēšanai tiek atvēlētas lielākas 
summas, kas ļoti iepriecina. Vārkavas 
novada domes vadība , deputāti atbalsta 
bibliotēku darbību novadā.  

Grāmatas iegādājamies arī par Preiļu 
rajona Grāmatu svētkos saņemtajām 
dāvanu kartēm-100Ls. 

Bibliotēkā regulāri tiek veidotas te-
matiskās, izglītojošas un informatīvas 
izstādes. bibliotēkas apmeklētājiem īpaši 
patīk izstādes, kas veidotas pazīstamu 
cilvēku jubilejām, Ziemassvētkiem, 
Lieldienām, u.c. Īpaši gaidīti ir mūsu 

novadnieku saieti. 
Decembris. Adventes laiks. Klusuma, 

cerību un gaidīšanas laiks. arī Arendolē 
ir notikušas izmaiņas ciemiņu un vietējo 
iedzīvotāju acis priecē Arendoles bibli-
otēka. Arī mana ilgi gaidītā vēlēšanās 
beidzot ir piepildījusies! Bibliotēka ir kā 
gaiša saliņa šodienas dzīves straujajā 
ritumā.  
              Lai aiziet prom pa baltu sniegu 

             Tās rūpes, kuras nomāc mūs. 

              Lai Ziemassvētki nāk ar prieku, 

              Ar cerību- viss labi būs!  

Visiem Vārkavas novada iedzīvotājiem-
PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!  
 

                        Arendoles bibliotēkas 
vadītāja Marija Salceviča  

VID Preiļu nodaļa informē, ka ar 2008. gada 29. 
novembri, lai saņemtu no lauksaimniecības pro-
dukcijas pārstrādātāja kompensāciju 12% apmērā 
no piegādātās pašu ražotas lauksaimniecības pro-
dukcijas vērtības, lauksaimniekiem vairs nav 
jāsaņem izziņa no VID, bet jāsniedz lauksaim-
niecības produkcijas pārstrādātājam aplieci-
nājums, ka lauksaimnieks nav reģistrēts VID ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu 
reģistrā un tam ir tiesības saņemt kompensāciju. 
APLIECINĀJUMU SAGATAVO PATS 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RA-
ŽOTĀJS (piegādātājs) BĪVĀ FORMĀ. 

1. un 2. grupas invalīdi, bērni 
invalīdi, invalīdi kopš bērnī-
bas un represētās personas 
tiek aicināti saņemt vienreizē-
ju pabalstu 20 Ls apmērā. 
Lūdzam pēc pabalsta griezties 
Vārkavas novada Sociālajā 
dienestā, vai Rožkalnu pagas-
ta pārvaldē līdz 30. decem-
brim. Neskaidrību gadījumā 
zvanīt pa tālr. 65326600, mob. 
28383161. Līdzi ņemt invalīda 
apliecību un pasi. 

26.12. plkst 12.00 Vanagu pamatskolas 
zālē pensionāru vakars. Spēlē R. Kai-
rāns 
27. 12. plkst. 20.00 Ziemassvētku balle 
ROŽKALNU KN spēlē GINC&Es. 
(ieeja brīva) 
30. 12. plkst. 11.00 - eglīte novada 
pirmskolas vecuma bērniem ROŽ-
KALNU KN ,kopā ar krustmāti Lienīti 
un rūķīti no Čučumuižas.  
31.12. plkst. 22.00 Jaunā gada sagaidī-
šanas balle Vanagos kopā ar grupu 
GALAKTIKA. Ieeja brīva 
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