Decembris 2007

Prieka pilnus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Un katram gadam ir savs rūpju laiks –
čiepst putnu ligzdās bērnu mutes platas.
Un vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.
/P. Jurciņš/

pietiekami
daudz reizes
esam piedzīvojuši nekam
nevajadzīgas
un liekas problēmas
un
izmaksas nesošas izmaiņas.

Tā vien liekas, ka esam sagaidījuši
Ziemassvētku brīnumu, jo ārā beidzot ir
uzsalis un arī kāda sniega pārsliņa ir atceļojusi līdz zemei. Šķiet, ka dzīvot līdz
ar šīm izmaiņām dabā arī ir kļuvis vieglāk. Bet vai tā ir? Katrās mājās ir savas
rūpes un prieka mirkļi. Kas vienam šķitīs
svarīgi, otram – galīgi mazsvarīgs. Un tā
dienu no dienas un gadu no gada. Pilns ar
rūpēm un darbiem, arī prieka brīžiem,
savas pēdējās dienas izdzīvo 2007. gads.
Kāds tas ir bijis? Manuprāt, ļoti labs,
bagāts. Nemaz nezinu vai tagad atkal
vajadzētu sākt pārskaitīt visus darbus,
varbūt arī kādu nedarbu, jo tie visi ir labi
redzami.

Šajā gadā
ir likti pamati
tam, lai arī
2008.
gads
pašvaldībā
būtu
darba
pilns.
Būs
jāapgūst
valsts investīciju projektu līdzekļi 50 000 LVL apmērā. Jāturpina darbs pie teritoriālā plānoju- rīgs, cik pilnvērtīgi mēs savu dzīvi dzīvoma. Un, protams, jāgaida iespēja iesniegt jam.
projektus ES finansētajiem projektiem.
Kas ir Ziemassvētki? Dāvanu vai
Diezgan daudz domāju par to, kas tad dāvināšanas laiks? Pārdomu un atklāsmju
cilvēka dzīvē ir pats svarīgākais? Esmu laiks? Varbūt vienkārši gada nogale?
ievērojusi, ka prioritātes mainās atkarībā Ziemassvētki ir laiks, kad saprotam, ka
no apstākļiem. Kad ir plānāks naudas nav nekā labāka par dzīvi...
maciņš – naudas pelnīšana, kad slimojam Ar vismīļākajiem sveicieniem Ziemas– veselība, kad esam vientuļi – mīlestība. svētku un Jaunā gada priekšvakarā – Jūsu
Un tas, ko mācamies mūža garumā ir Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
prasme visas šīs lietas un vajadzības turēt Antra Vilcāne
līdzsvarā. No mūsu prasmēm arī ir atka-

2007. gads paliks vēsturē zīmīgs arī
ar to, ka tika apstiprināta Latvijas novadu
karte, kurā ar lepnumu varam rādīt arī
savu – Vārkavas novadu. Atliek tikai
cerēt, ka valdības mājā nevienam neienāks prātā atkal sākt kaut ko mainīt, jo

Redaktora sleja
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet
Un, lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un, lai baltās darba dienās
Balti svētki ir.
Esiet sveicināti decembra Ozolupē! Nu jau ir pagājis vēl

viens gads... Kāds tas ir bijis, par to mums nākas spriest pašiem. Citam tas ir bijis veiksmīgāks, citam ne. Pārmaiņas šis
gads ir nesis arī Ozolupei. Esam mainījušies gan ārēji, gan
iekšēji. Tagad mēs izskatāmies nedaudz savādāk, piedāvājam
vairāk fotogrāfiju, turpmāk Ozolupi veidošu es, Jānis Zarāns,
Vārkavas novada plānotājs, sabiedrisko attiecību speciālists.
Lai Ziemassvētki atnāk ar Saules gaismu un cerību piepildījumu! Lai jaunais gads atnes to, ko gribas sagaidīt!
Gaišus un sirsnīgus Jums šos svētkus!

Cienījamie novada iedzīvotāji, ar šī gada 17. decembri tiek izmaksāts vienreizējais pabalsts 20 Ls apmērā 1.,2. grupas
invalīdiem, invalīdiem kopš bērnības, kā arī represētām personām. Lūgums līdzi ņemt invalīda, vai represētas personas
apliecību un pasi. Pabalstu varēs saņemt līdz 21. decembrim Vārkavas novada domē.
Vārkavas novada sociālais dienests vēl gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

OZOLUPE
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Lauksaimnieku ievērībai!
Cien. Pārraudzības ganāmpulku īpašnieki sekojiet līdzi mērinstrumentu testēšanas derīguma termiņam. Atgādinām, ka svari
jātestē reizi gadā, bet mērkannas divos gados reizi.
Ar 2008. gada 1. janvāri krotālijas dzīvnieku apzīmēšanai varēs pasūtīt tikai ganāmpulka īpašnieki, pārskaitot naudu ar pārskaitījumu no sava norēķinu konta. Lūdzu savlaicīgi
pasūtīt dzīvnieku apzīmēšanas krotālijas.
Sakarā ar to, ka 2008. gada janvārī, februārī pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem beidzas apliecības derīguma
termiņš, 17. janvārī 11:00 Vārkavas novada pils zālē tiks organizēti kursi.
• Darījumus ar piena kvotām var veikt līdz 15. februārim
(pirkšana - pārdošana)
• Lai saņemtu kaušanas prēmijas par 2007. gadā nodotajiem
liellopiem pieteikumus LAD jāiesniedz līdz 15. februārim
2008. gada janvāra vidū LAD 2. kārtā pieņems projektu iesniegumus lauku saimniecību modernizācijai.

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
No nākamā gada puteņi sūtīsIr dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
(J. Tabūne)
Gaišus un bagātus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā- piepildīt
iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!
Novada lauksaimniekus un pārējos iedzīvotājus svētkos
sveic:
Lopkopības speciāliste: Janīna Poplavska
Lauku attīstības speciālistes: Ilga Ušacka, Silvija Ziemele

Pasākumu kalendārs
•No 10. decembra līdz 21. decembrim Vārkavas pils zālē Aīdas Rotčenkovas apgleznoto zīda šaļļu izstāde un apsveikuma
kartīšu- pārdošana.
•25. decembrī plkst. 15.00 Vārkavas pils zālē Aglonas bazilikas kora skolas absolventu grupas koncerts.
•27. decembrī plkst. 19.00 Vārkavas pils zālē Ziemassvētku
pasākums novada skolotājiem.
•28. decembrī plkst. 12.00 Rožkalnu KN zālē Rīgas leļļu teātra izrāde „Eņģeļu pasaka” un Ziemassvētku eglīte novada
pirmskolas vecuma bērniem.

•29. decembrī plkst. 22.00 Rožkalnu KN zālē Ziemassvētku
balle. Spēlē Gita Muižniece
•31. decembrī plkst. 22.00 Vanagu pamatskolas zālē vecgada
KARNEVĀLS. Spēlē grupa „Galaktika”
•5. janvārī plkst. 19.00 Dāmu klubiņa 5 gadu jubileja. Koncertā piedalās kolektīvi no kaimiņu novadiem, kā arī mūsu novada. Balli spēlē Jānis & Lauris. Ieeja brīva.
•19. janvārī novada pašdarbnieku balle. Koncertā piedalās
novada pašdarbnieku kolektīvi. Balli spēlē „Brōļi Optimisti”

Atskatoties uz paveikto
Ir dažas nemainīgas pazīmes, kas
liecina par 1. semestra noslēgumu. Skolēni, kā modušies no rudens miega, steidz
labot atzīmes, skolotāji labo pārbaudes
darbus. Katrs brīvais brīdis tiek „ķerts”
mēģinājumiem. Nu tik sāksies zāles dekorēšana, egles rotāšana, dāvanu gaidīšana un svētku svinēšana!

Gūtie panākumi: 1. vieta 8. - 9.
klašu grupā „Niknie” un 3. vieta 6.
– 7. kl. grupā „Plēsoņas”.

12. novembrī skolā notika Mārtiņdienas tirdziņš, kas ir ļoti iemīļota skolas tradīcija. Tika ceptas kūkas, cepumi, domātas reklāmas un
sakārtotas savas tirgošanās vietiņas.
Atskatoties atpakaļ, varam palielīties Šogad tirgus saimnieku lomā iejutās
ar šādiem darbiņiem. 9.novembrī devā- 6. klase un audzinātāja Ingrīda Gulmies uz Līvānu BJC rīkoto konkursu binska.
„Lāčplēši džungļos”. Šogad konkursā
piedalījās komandas, kuru sastāvā bija
trīs zēni un viena meitene. Steķu mežā
tika pārbaudītas orientēšanās spējas,
veiklība, izturība un zināšanas par Latvijas vēsturi un arhitektūras pieminekļiem.
Mūsu skolu pārstāvēja trīs komandas:
„SIA Bebri” – Edgars Romāns, Jānis
Dreimanis, Kapteinis Evita Romāne (visi
8.kl. skolēni) un Gatis Vilcāns (9.kl.);
„Plēsoņas” 6. klases skolēni – Guntis
Romāns, Jānis Romāns, Agnese Ušacka
un kapteinis Pauls Purviņš; „Niknie”
8.klases skolēni – kapteinis Juris Vaivods, Ivars Praņevskis, Sintija Isajeva un
„Plēsoņas” – mēs zinām visu!
Sandis Lācis (9.kl.).
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„Niknie” – starts!

„SIA Bebri” – labo, kreiso!

Skolu karuselis

3.

OZOLUPE

Latvijas 89. dzimšanas dienu svinējām 16. novembrī. Nedēļas garumā 1.4.klase zīmēja Latviju un par Latviju, bet
5.- 9. klases skolēniem tika dota iespēja
parādīt zināšanas konkursā „Mēs Latvijai”. Koncerta laikā katra klase sveica
Latviju un dāvināja puķu pušķīti. Tāda
ziedoša ir mūsu Latvija! Paldies par darbiņu organizatoriem 5. klasei, audzinātājai Maijai Marijai Vaivodei!
Rajonā ir sākušās mācību priekšmetu
olimpiādes. 9.klases skolnieks Oskars
Grīgs 6.decembrī piedalījās bioloģijas
olimpiādē (skolotāja Janīna Praņevska).
12. decembrī notika skolas vecāku
sapulce. Ar šo nozīmīgo kopā sanākšanu
tika atklāts Vides izglītības centrs. Tika
prezentēta interaktīvā tāfele. Skolotāja
Ingrīda Gulbinska bija sagatavojusi nelielu filmiņu „Fragmenti iz skolas dzīves
2007”, kuru ar interesi noskatījās gan
vecāki, gan skolotāji.Sapulces pirmajā
daļā skolas direktore Janīna Praņevska
sniedza vecākiem dažādu informāciju par
drošības noteikumiem un to ievērošanu,
skolēnu higiēnu, apģērba kultūru. Ar
1.janvāri tiks paaugstināta pusdienu maksa skolā. Skolotāja Lidija Pastare vēlreiz
pastāstīja par Valsts pārbaudes darbiem
3., 6. un 9.klasē. Otrajā daļā par vecāku
lomu mācību motivācijā stāstīja skolas
psihologs Jurijs Stičinskis. Diskusijas par
šo tēmu turpinājās pie kafijas galda, par
to bija parūpējušās – direktore, pavārīte,
skolotājas Lidija Kļavinska un Ināra Kļavinska. Vecāki atzina, ka šī lekcija viņiem patika un liks aizdomāties par savu
atvašu motivēšanu mācībām. Vēl sapulcē
uzzinājām par iespēju iesaistīties projektos. Šo informāciju mums sniedza Maija
Praņevska.

Skolotāja Ingrīda pie jaunās interaktīvās tāfeles.

Aktīvākie skolēnu vecāki.

Megija Grīga, Sindija Isajeva un Kristers Lācis pie „ziedu” Latvijas.

kori „Sendienas”. Trešās Adventes konPriecīgus, siltus un gaišus Ziemascerts notika Līvānu evaņģēliski luteriskasvētkus! Lai mūsu sirdis ir atvērtas brījā baznīcā.
21. decembrī plkst. 1000 visi tiek numiem un mīlestībai!

gaidīti uz skolas eglīti. Par svētku noskaņām un Ziemassvētku brīnumiem atbildī16. decembrī 1.-4.kl. vokālais an- gie ir 8.klase un audzinātāja Iveta Isajesamblis un 5.-9.kl. meiteņu vokālais an- va.
samblis koncertēja kopā ar Līvānu KC

Laimīgu 2008. gadu!
Vanagu pamatskolas skolotāju vārdā
Liliāna Zarāne

Ziemassvētku priekšvakars Vārkavas vidusskolā
Adventes vainagā degošas sveces, mane un Daira Vaivode saņēma LR Minoplēstās kalendāra lapiņas, neizsakāmas nistru prezidenta pateicību.
ilgas pēc balta, mirdzoša sniega liecinaMēs lepojamies ar saviem dziedātā2007. gads tuvojas beigām.
jiem, kurus skolotājs Romualds Kairāns
Kāds teiks- gads, kā jau gads. Citam sagatavo tik labi, ka no katra konkursa
tas bija vislabākais, vēl kādam noticis, viņi atgriežas ar apbalvojumiem. Mūsu
kas tik īpašs, ka to atcerēsies visu mūžu. tercets, vokālie ansambļi, folkloras dzieVārkavas vidusskolā, pārskatot 2007. dātāji ieguvuši visu pakāpju diplomus
gada vēsturi, esam apmierināti- ieguldī- rajona konkursos un vidusskolas meiteņu
tais darbs ir nesis augļus. Skolas vārds ir ansamblis ir otrs labākais Latgalē.
izskanējis novada, rajona un visas valsts
Marita un Artis Ērgļi, Jolanta Lazdāmērogā! Mūsu audzēkņi Dagnija Brama- ne, Laura Vaivode, Zigmārs Lozda, Lāsne un Gints Sparāns savus zinātniski pēt- ma Bramane, Maija Gailuma u.c. regulāri
nieciskos darbus aizstāvēja valsts mēro- ieņem godalgotas vietas dažādos folklogā. 12. klases absolventes Dagnija Bra- ras pasākumos. Artis ar labiem rezultā3.

tiem piedalās zēnu vokālistu konkursā
„Aiviekstes lakstīgalas” un ieņem godalgotas vietas rajonā un valstī.
Mūsu dabas draugi skolotājas Helēnas
Pizičas vadībā šinī gadā aizstāvēja rajona
godu valstī izziņas spēļu konkursā
„Iepazīsti vidi” un „Atrodi vecajam ledusskapim īsto vietu.”
Skolai ir prieks par 12. klases skolnieci Annu Brakovsku, kuras vārdu zina visā
rajonā, jo viņa ir rajona Skolēnu domes
priekšsēdētāja, viņa ir otrā labākā valstī
konkursā „Pazīsti savu organismu” un
šoruden valsts svētkos tika apbalvota ar
rajona balvu.
OZOLUPE
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Skolai ir savas noturīgas tradīcijas,
kuras palīdz audzināt mīlestību pret savu
tēvzemi. Mēs visi kopā veidojam rokrakstu un radošo darbu grāmatu „Zem Latvijas debesīm”, katru gadu valsts dzimšanas dienas svētrīts ir īpaši emocionāls un
audzinošs. Īpašu vietu skolas tradīcijās ir
atradusi Lāčplēša diena ar dievkalpojumu
baznīcā, piemiņas brīdi kapos un lāpu
gājienu Vārkavas pagastā.

Šogad, pateicoties novada domes atlās ne tikai mūsu novada, bet visa rajona
balstam, izremontēta skolas sporta zāle,
sportisti.
Mēs priecājamies, ka skolotājas Helē- iegādāti jauni datori, bioloģijas kabinets
nas Pizičas darbs ir novērtēts valsts mē- aprīkots ar modernām tehnoloģijām.

Un kur nu vēl mūsu sportisti- Zane
Gavare, Atis Soms, Aija Gavare, Daina
Pastare vēl un vēl citi, sporta skolotāju
Edgara Vaivoda un Staņislava Stankeviča trenēti, no katrām sacensībām atgriežas ar balvām.
Februārī skolā ir
„Vārkavas balvu”izcīņa un septembrī
skrējiens „Vārkavas bezceļi”, kurā pieda-

Paldies par kopā pavadīto darbīgo
grāmatu „Vārkavas novada mutvārdu
2007. gadu! Lai Ziemassvētku brīnums
daiļrades pūrs.”
Mēs priecājamies par daudzajām akti- apciemo katru māju! Pavērsim savas
vitātēm, ko skolas darba dažādošanā dara sirsniņas un ielaidīsim to iekšā! Rakstīmūsu bibliotekāre Melita. Viņa ar savu sim visi kopā nu jau jauno 2008. gada
darbu pierāda, ka plašās, skaistās telpas grāmatu!

Visus labos darbus nav iespējamas
rogā. Viņa saņēma IZM balvu, pirmsskolas skolotājas Marijas Pastares labais uzskaitīt. Gribu pateikt paldies visam
darbs tika atalgots ar rajona padomes Vārkavas vidusskolas kolektīvam- skolēniem, vecākiem, tehniskajiem darbinieatzinības rakstu.
Savukārt skolotāja Janīna Vilmane kiem, pedagogiem par ieguldījumu skopadarīja slavenu mūsu novadu, izdodot las labā tēla veidošanā.

viņai tiešām ir vajadzīgas.

Direktore Anita Vilcāne

Bibliotēku vēstis
Caur visu gaišo un labo, jiem. Ciemiņu galvenais apmeklējuma
mērķis bija iepazīt to, kādiem mērķiem
Caur cerību un mīlestību
Vanagu bibliotēkā tiek izmatoti datori,
Nāks svētvakars – Ziemassvētki internets. Bibliotēkai tiks dāvināti trīs
Atkal pie mums nāk svētki, kuros jauni datori, kā arī ierīkots bezvadu inietrīcas sirds gan mazajiem, gan liela- ternets.
jiem. Atkal jau klāt ir Ziemassvētki un Paralēli mūsu ikdienas darbībai kopēJaunais gads. Ar gaišumu, ar vieglām jiem spēkiem rakstījām projektus, lai
skumjām atmiņā nāk tie gada mirkļi, kad iegūtu finansējumu grāmatu iegādei piejutāmies, laimīgi, sevis piepildīti.
augušajiem un „Bērnu Žūrijas” jaunLaikam ritot bibliotēku apciemoja ajiem lasītājiem. Piedalījāmies konkursā
Bila un Melindas Geitsu fonda pārstāvji „Meklē un atrodi datu bāzē”.
no ASV. Fonda pārstāvji Džesika Dona
Vanagu bibliotēkā norisinās arī dažāun Dāvids Evanss iepazinās ar Vanagu di pasākumi, piemēram, diskusijas pie
bibliotēkas ikdienu. Viesi iepazinās ar grāmatu izstādēm, jauno grāmatu apskabibliotēkas darbu, runājās ar apmeklētā- ti, dzejas pēcpusdiena „Domas saulrietā

sārtā”, tematiskais pasākums „No tautasdziesmu pūra”. Lai piedalītos šajā pasākumā bērni gatavoja tautasdziesmu ruļļus, zīmējumus, mācījās t-dziesmas. Mūsu pasākumu ietvaros notika diskusija
par G. Ievkalna grāmatu „Saknes”.
Lai katrā no mums ienāk Ziemassvētku prieks! Paldies saku Vārkavas novada
domei, visiem bibliotēkas apmeklētājiem, lasītājiem, skolēniem, skolēnu vecākiem un liels paldies Vanagu pamatskolai par veiksmīgu sadarbību!
Lai 2008. gads ir mīlestības, veselības, panākumu, bagātības gads!
Vanagu bibliotēkas vadītāja Anastasija Vaivode

Tuvojas noslēgumam 2007.gads, kurš bijis krāsains, piepildīts dažādiem notikumiem un piedzīvojumiem. Par to paldies visiem bibliotēkas atbalstītājiem – grāmatu
un zināšanu vērtība parādās tikai tad, kad kāds vai kāda tās sāk izmantot un pielietot
dzīvē. Īpašs paldies par palīdzību iepriekšējai bibliotēkas vadītājai Natālijai, kā arī
Melitai un Vārkavas novada skolēniem, kas vienmēr aktīvi un atsaucīgi darbojas
Upmalas un Vārkavas vidusskolas bibliotēku veidotajos pasākumos. Kopā esam
daudz sasnieguši un iemācījušies!
Visiem skaistu, mierīgu un gaiša prieka pilnu gada nogali un tiksimies no jauna
citā gadā, kas solās būt vēl interesantāks, aktīvāks un iespējām bagātāks!
Alda Upeniece, Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas vadītāja.
pat uz vietas uzrakstīt kādam konkrēti vai arī tāpat savu noNu, re, vēl viens gads aiziet prom ,nāks jauns ar jauniem vēlējumu un iemest pastkastītē:
darbiem un rūpēm .
„Atsūti man Ziemassvētku sveicienu
Visu decembri līdz pat Ziemassvētkiem Rožkalnu bibliotē- Naktī ,kad zvaigznes pie debesīm augstu !
kā ir apskatāma Ziemassvētku apsveikuma kartīšu izstāde Tad es zināšu ,ka tu brīnumam
„Šis labo vēlējumu laiks… ” . Vecākās kartītes ir no pagājušā Vēl kā bērnībā sirdi atdod ”.
gadsimta 20 gadiem . Ieciet un apskatiet! Paldies tiem, kuri Lai jūsu Ziemassvētki ir tieši tādi kādiem tiem jābūt ,ar
atsaucās aicinājumam un aizdeva savus krājumus ,lai izstāde svētku noskaņu ,ar piparkūku smaržu ,apsveikumiem ,laimes
taptu – S. Kalvānam ,Z.Krēsliņai , M.Kusiņai ,D. Domuļe- vēlējumiem ,sirsnīgiem apskāvieniem un lai Jaunais gads
vai , A. Ručai , A.Spuriņai un vēl kādam nezināmam sūtītā- atnes daudz priecīgiem pārsteigumiem pilnu dienu !
jam .
Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta .
Sveicināti decembrī!

Bibliotēkā darbojas labo vēlējumu pastkastīte ,jūs varat te-
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