
Februāris 2008 

29.janvārī notika domes sēde, tās būtiskākie lēmumi: 

Par adreses noteikšanu 
Noteikt Pētera SKUTEĻA  īpašumam - 
zemei ar uz tās esošajām būvēm, kas atro-
das Upmalas pagastā, sekojošu adresi: 
„Zabludnieki”, Vārkavas novads, Upma-
las pagasts, Preiļu rajons. 
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
Neizmantot pirmpirkuma tiesības par 
līgumā minēto summu uz Dzintaram 
CIMDIŅAM piederošo nekustamo 
īpašumu ”Purviena”. 
Neizmantot pirmpirkuma tiesības par 
līgumā minēto summu uz Janīnai 
BRAKOVSKAI piederošo nekustamo 
īpašumu ”Zosini”. 
Neizmantot pirmpirkuma tiesības par 
līgumā minēto summu uz Janīnai 
BRAKOVSKAI piederošo nekustamo 
īpašumu ”Sējēji”. 
Par piekrišanu projektēšanas darbu 
uzsākšanai.  
Atļaut Līvijai STIKĀNEI, dzīvo 
Vārkavas novada Upmalas pagastā” 
Brokovskos” uzsākt projektēšanas un 
saskaņošanas darbus dzīvojamās mājas 
rekonstrukcijai uz viņai piederošā zemes 
gabala. 
At ļaut  zemnieku sa imniecība s 
„KĻAVINSKI”, īpašniekam Vladislavam 
KĻAVINSKIM, dzīvo Vārkavas novada 

Upmalas pagasta ”Vilcānos”  uzsākt 
projektēšanas un saskaņošanas darbus 
graudu noliktavas rekonstrukcijai uz 
viņam piederošā zemes gabala. 
Par samazinājuma piešķiršanu par 
izpērkamo zemi.  
Piešķirt Eduardam KUDIŅAM samazi-
nājumu par izpērkamo zemi: 50% 
Piešķirt Stanislavam VILMANIM  sama-
zinājumu par izpērkamo zemi: 25% 
Piešķirt Jānim JĒKABSONAM samazi-
nājumu par izpērkamo zemi: 25% 
Par atļauju izbraukuma tirdzniecībai  
Piekrist SIA ”Deka NV” tirdzniecībai no 
autoveikala GAZ 53,valsts Nr.CZ 3695 
ar pārtikas un saimniecības precēm, ar 
alu un cigaretēm piektdienās Vārkavas 
novada teritorijā. 
P a r  n os a uk u ma  p i e šķ i r ša n u 
zemesgabalam  
Piešķirt Venerandas MIČULES lietošanā 
esošajam zemes gabalam Vārkavas nova-
da Rožkalnu pagastā nosaukumu 
„STRAUMES”. 
Artūra Štagara iesnieguma izskatīša-
na. 
Vārkavas novada dome izskatīja pils. 
Artūra ŠTAGARA iesniegumu par 
līdzekļu piešķiršanu Vārkavas draudzes 
baznīcas izgaismošanas projekta 

realizācijai, dome nolēma: 
1. Izskatīt jautājumu par finansējuma 
piešķiršanu Vārkavas draudzes baznīcas 
izgaismošanas projekta realizācijai pēc 
iepazīšanās ar šī projekta dokumentāciju. 
2. Rast iespēju projekta dokumentāciju 
iesniegt Vārkavas novada domei līdz 
10.03.2008. 
14.02.2008. ĀRKĀRTAS SĒDE 
Par līdzfinansējumu projektam „Vides 
sakārtošanas talka Vanagu ciemā”  
1.Piešķirt līdzfinansējumu projektam 
„Vides sakārtošanas talka Vanagu ciemā” 
Ls 1662,85  no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem. 
2.Pēc projekta realizācijas objektu ap-
saimniekos Vārkavas novada dome. 
Par Vārkavas pils pievedceļa un gājēju 
celiņu reģistrēšanu ielu un autoceļu 
reģistrā  

1.Piešķirt nosaukumu PILS iela un 
iekļaut Upmalas pagasta „IELU” grupā ar 
adresi 0,00 km līdz 0,15 km un kopējo 
laukumu 1361,5kv.m. 
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
 Neizmantot pirmpirkuma tiesības par 
līgumā minēto summu uz Jānim LAIZĀ-
NAM piederošo nekustamo īpašumu, kas 
atrodas Vārkavas novada Upmalas pagas-
tā. 

Durvis ver Vanagu pamatskolas Vides izglītības centrs 
Vanagu pamatskolā februāris ienāca 

ar sveču liesmiņām, ar dāvanām un ap-
sveikumiem, ar mīlestību un kopā būša-
nas prieku. 1. februārī uz Vides izglītības 
centra atklāšanu bija sabraukuši tuvāki 
un tālāki viesi. Skolā viņus sagaidīja un 
ar skolas himnu sveica mūžam uzticīgie 
skolas „faniņi”. Jau stāstījām, ka Vides 
izglītības centrā ir zaļais stūrītis, akvārijs, 
interaktīvā tāfele, portatīvais dators, pro-
jektors un jaunas mēbeles. Tas viss tapis 
ne tikai par projekta naudu. Liels paldies 
jāsaka skolas absolventiem Zanei Pra-
ņevskai, Arnim Vilcānam, Jānim Romā-
nam. Jaunajā klasē jau notiek dabas zinī-
bu stundas. 

1.februāra vakarā notika 20. ģimeņu 
vakars. Muzikāls sveiciens tika veltīts 

visām Vanagu ģimenēm, bet šogad sve-
ces lielajā svečturī aicinājām iedegt Eli-
tas un Jura Seiļu ģimeni, jo no rīta uz 
skolu dodas četri bērni; Janīnas un Arņa 
Vilcānu ģimeni, jo tētis ir kurinātājs sko-
lā, mamma pavāre un trīs bērni skolēni; 
Birutas un Oļģerta Dauguļu ģimeni, jo 
Biruta skolā strādā jau 46 gadus. Sportis-
kākā Vanagu ģimene – Valērijas un Ivara 
Praņevsku ģimene, dziedošākā Vanagu 
ģimene – Anastasijas un Leonīda Vaivo-
du ģimene ar mazbērniem. 
Gaidot ģimeņu vakaru un viesu ierašanos 
skolā, skolēni rīkoja sveču izstādi: līmē-
ja, krāsoja un veidoja sveces. Par skolas 
noformējumu un logu dekorēšanu rūpējās 
skolotāja Ināra Kļavinska. 

Turpinājums 3.lpp. 

A. Vilcāne un A.Vaivods atklāj jauno 
vides izglītības centra telpu 

Mat.sagatavoja Liliāna Zarāne 
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Vārkavas novadā pieņemti sabiedriskās kārtības noteikumi 
Vispārīgie noteikumi 
1.1.Noteikumu, kurus pārkāpjot, pare-
dzēta administratīvā atbildība, pamats 
un mērķis. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām”4.pantu, 43.pantu, atbilstoši Satver-
smei un saskaņā ar Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu, Vārkavas novada dome 
paredz administratīvo atbildību par paš-
valdības noteikumu nepildīšanu vai pār-
kāpšanu, lai personu, kura izdarījusi ad-
ministratīvo pārkāpumu, audzinātu tiku-
mu ievērošanas un sadzīves noteikumu 
cienīšanas garā, kā arī lai tiesību pārkā-
pējs, kā arī citas personas neizdarītu jaun-
us pārkāpumus. 
1.2.Naudas sods. 

Sodu par šo noteikumu pārkāpšanu 
uzliek robežās, kurā paredzēta atbildība 
par izdarīto šo noteikumu pārkāpumu, 
stingri saskaņā ar Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu. Administratīvais sods 
neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no 
turpmākās pārkāpumu novēršanas. Amat-
personas naudas sodus maksā tikai no 
saviem personiskajiem līdzekļiem. Soda 
nauda tiek iemaksāta Vārkavas novada 
domes kasē. 
1.3.Amatpersonas pilnvaras. 

Amatpersonas un speciāli pilnvarotas 
personas, kuras ir tiesīgas sastādīt admi-
nistratīvo protokolu par šo noteikumu 
pārkāpšanu ir norādītas speciālos likum-
došanas aktos (saskaņā ar APK 
247.pantu). 
1.4.Par kārtību, kādā persona saucama 
pie administratīvās atbildības. 

Par šo noteikumu pārkāpšanu pilnva-
rotā amatpersona sastāda protokolu, ievē-
rojot APK prasības, kuru izskata admi-
nistratīvajā komisijā. 
1.5. Kontrole. 

Kontroli par šo noteikumu izpildi veic 
Vārkavas novada dome. 
 1.6.Administratīvā atbildība. 

Atbildība par šo noteikumu pārkāpu-
miem iestājas, ja par tiem nav paredzēta 
atbildība pēc APK un tie ir notikuši Vār-
kavas novada teritorijā. 
2.Sabiedriskās kārtības noteikumi. 

2.1.Par ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar sīkiem atkritumiem 
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu 
sēklām, papīriem u.tml.) – izsaka brīdinā-

jumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 
LVL. 

2.2.Par ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar atkritumiem – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
100 LVL. 

2.3.Par sabiedriskās kārtības noteiku-
mu ievērošanu veikalos, kafejnīcās, tir-
gos, un citās pakalpojumu sniegšanas 
vietās atbild īpašnieks vai atbildīgā amat-
persona. Ja noteikumi tiek pārkāpti – 
uzliek naudas sodu atbildīgajai amatper-
sonai – līdz 125 LVL. 

2.4.Par reklāmas materiālu, afišu, slu-
dinājumu, u.c. informācijas izvietošanu 
vietās, kas nav speciāli paredzētas šim 
nolūkam – uzliek naudas sodu līdz 25 
LVL. 

2.5.Par reklāmas materiālu, afišu, 
sludinājumu, informācijas materiālu, 
laternu vai elektriskā apgaismojuma bo-
jāšanu vai neatļautu izvietošanu – uzliek 
naudas sodu līdz 125 LVL. 

2.6.Par spļaušanu un dabisko vajadzī-
bu kārtošanu uz ielām un citās sabiedris-
kās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 25 LVL. 

2.7.Par alkoholisko dzērienu lietošanu 
dzīvojamo ēku koplietošanas telpās – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 125 LVL. 

2.8.Par lamāšanos neķītriem vārdiem, 
skaļu uzvedību, piedauzīgu uzvedību uz 
ielām, transporta līdzekļos, kāpņu telpās 
vai citās sabiedriskās vietās – izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 125 
LVL. 

2.9.Par nepilngadīgo lamāšanos neķīt-
riem vārdiem, skaļu uzvedību, piedauzī-
gu uzvedību uz ielām, transporta līdzek-
ļos, kāpņu telpās vai citās sabiedriskās 
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 125 LVL nepilngadīgā 
vecākiem. 

2.10.Par skaņu aparatūras lietošanu uz 
ielām, citās sabiedriskās vietās, dzīvok-
ļos, balkonos, no transporta līdzekļiem, 
kas traucē iedzīvotāju naktsmieru no 
plkst.23.00 – 8.00, izņemot pasākumus, 
kas saskaņoti ar Vārkavas novada domi – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 150 LVL. 

2.11.Par iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu kultūras, sporta, izglītības, 

tirdzniecības un citās sabiedriskās iestā-
dēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu līdz 150 Ls. 

2.12.Par pastāvīgu trokšņa radīšanu 
dzīvoklī, kas traucē citu mājas iedzīvotā-
ju mieru – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30 Ls. 

2.13.Par pirotehnisko ierīču, kuru 
sastāvā ir sprāgstviela vai strauji uzlies-
mojošas vielas, izmantošanu sabiedriskās 
vietās, izņemot pasākumus, kuri saskaņo-
ti ar Vārkavas novada domi – uzliek nau-
das sodu līdz 150  Ls. 

2.14.Par nekorektu izturēšanos pret 
amatpersonu vai amatpersonas aizskarša-
nu sakarā ar viņa dienesta darbību vai 
sabiedriskā pienākuma pildīšanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
125 Ls. 

2.15.Par nepilngadīgā (līdz 15 gadu 
vecumam) klaiņošanu pa ielām pēc 
plkst.23.00 un atrašanos kafejnīcās, spēļu 
zālēs un citās iestādēs bez vecāku vai 
viņus aizstājošas personas uzraudzības no 
plkst.23.00līdz plkst.6.00 – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 Ls 
(nepilngadīgā vecākiem). Soda nauda 
iestādes administrācijai – no 50 Ls līdz 
200 Ls. 

2.16.Par nepilngadīgā (līdz 15 ga-
diem) atrašanos kafejnīcās un citās iestā-
dēs alkoholisko dzērienu, narkotiku vai 
citu apreibinošu vielu iespaidā – uzliek 
naudas sodu līdz 50 Ls (nepilngadīgā 
vecākiem). Soda nauda iestādes adminis-
trācijai no 50 Ls līdz 250 Ls. 

2.17.Par dzīvojamo māju un sabied-
risko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un 
citu būvju bojāšanu, tai skaitā rakstot 
uzrakstus, zīmējot – uzliek naudas sodu 
līdz 125 Ls. 

2.18.Par vizināšanos kapsētas teritori-
jā ar velosipēdiem, skuteriem, skrituļsli-
dām u.c. pārvietošanās līdzekļiem – izsa-
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 100 Ls. 

2.19.Par īpašumam pieguļošo ceļa 
malu nesakopšanu un neappļaušanu Vec-
vārkavas, Rimicānu, Vanagu un Arendo-
les ciematu teritorijās – uzliek naudas 
sodu līdz 50 Ls. 

2.20. Par apstādījumu, zālienu un 
dārzu izbraukšanu, nobradāšanu un bojā-
šanu – uzliek naudas sodu līdz 250 Ls. 

AUJAM KĀJAS!!!        AUJAM KĀJAS!!!         AUJAM KĀJAS!!!           AUJAM KĀJAS!!!      AUJAM KĀJAS!!! 
19. aprīlī plkst. 20:00 Rožkalnu KN notiks Zemnieku balle. Spēlē Jānis & Lauris. 
3.– 20. marts Dagnijas un Zanes Bramaņu rokdarbu un gleznu izstāde Vārkavas pils zālē 
24. martā Vārkavas pils zālē Lieldienu pasākums “Draiskās Lieldienas ir klāt” kopā ar folkloras kopu “Vecvārkava” 
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Jaunais 2008.gads rit savu gaitu. Laika 
ritumam un steigai pakļauta visa cilvēka 
dzīve un darbs. Laiku pa laikam jāpaska-
tās apkārt, jāsalīdzina, jāpavērtē paveik-
tais. Svarīgi ir just ne tikai savu padarīto, 
bet arī citu cilvēku veikumu. Kādreiz der 
ielūkoties arī vecajā pūra lādē, kur glabā-
jas sen pārbaudītas vērtības. 

Der saglabāt un neaizmirst skolas 
tradīcijas. Viena no tām ir Ģimeņu vaka-
ri. Tas ir pasākums, uz kuru vienu reizi 
gadā saejam kopā viss skolas kolektīvs, 
t.i., skolēnu un skolotāju ģimenes. Šis 
pasākums Vanagu pamatskolā notiek 
kopš 1987. gada. 

Laika gaitā ir bijuši dažādi šī sarīko-
juma nosaukumi. Ir ,,spietots” – dziedāts 
konkursa „Spiets” ietvaros, cildinātas 
lielās un jaunās ģimenes, sportots un 
daudz dejots. Tas ir pasākums, kas ir 
gaidīts un viskuplāk apmeklēts. Uz to pie 
mums ierodas tuvi un tāli ciemiņi. Mūs ir 
priecējuši aktieri, dažādi ansambļi, draugi 
no kaimiņu skolām. 

Visbiežāk Ģimeņu vakaros ir dedzinā-
tas baltas sveces, jo esam gribējuši, lai 
baltas domas dzimst, lai baltās darbdie-
nās balti svētki ir. 
Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt neiespējamo. 
Par spīti ikdienībai 
Uzplaucēt brīnumu sevī! 
Par spīti grūtumam 
Laimīgiem būt! 

Skolas direktore J. Praņevska 

2008. gads skolā sācies ar piedalīša-
nos mācību priekšmetu olimpiādēs, da-
žādos konkursos un sporta sacensībās. 

Mūsu skolas skolēni uzrāda labus 
rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs 
rajonā un valstī. Jau ir notikusi bioloģijas 
olimpiāde Jolantai Lazdānei 1. vieta ra-
jonā un atzinība valstī, Gatim Brakov-
skim atzinība rajonā, Madarai Lazdānei 
2. vieta rajonā un Uģim Vaivodam 3. 
vieta rajonā. Biznesa ekonomiskajos 
pamatos Uģis Vaivods ieguva 1. vietu 
rajonā un gatavojas startēt valsts olimpi-
ādē. Mājsaimniecības olimpiādē Zanei 
Krēsliņai atzinība par mājas darbu. 

Mūsu skolēni godam pārstāvēja skolu 
arī fizikas, latviešu valodas, matemātikas 
un krievu valodas olimpiādēs. 

Janvārī mūsu skolu apmeklēja rajona 
informātikas skolotāji. Seminārā viņi 
apsprieda ar informātiku saistītus jautā-
jumus un iepazinās ar mūsu skolu. 

Janvārī un februārī skolā vērojama 
izstāde „Triju zvaigžņu gaismā” par mū-
su skolas absolventu, Triju zvaigžņu 
ordeņa kavalieri Jāni Gavaru. 8. -12. 
klasēm skolā notika kopīga vēstures 
stunda un tikšanās ar Jāni Gavaru. 

Bioloģijas skolotāja Helēna Piziča 
piedalās starptautiskā  projektā 
„Ekoloģiskā izglītība pierobežas Latga-
les un Pleskavas apgabalos”. Skolotāja 
piedalās brošūras „Ekoloģiskās izglītības 
pieredze Latgales un Pleskavas novados” 
veidošanā. Šī projekta ietvaros 26.02.-

01.03. Krāslavā 
notiks „Ziemas 
skola”, kurā mūsu 
skolēni B. Koki-
ņa, G. Sparāne, L. 
Lazdāne projekta 
dalībniekiem de-
monstrēs pašu 
veidotās eko spē-
les un skolotāja 
Piziča dalīsies 
pieredzē vides 
izglītības darbā. 

Rosīgi ir mūsu 
sportisti. Kārtējos 
rajona vieglatlēti-
kas sacensību 
„Lielā balva” 
posmos mūsu 
sportisti atgriezās mājās ar daudzām uz-
varām. Latvijas ziemas čempionātā 
vieglatlētikā rajona izlases sastāvā pieda-
lījās Z. Gavare, L. Lazdāne, G. Sparāne, 
A. Soms, J. Danilevičs, I. Bartuseviča, 
D. Pastare, A. Ruzģis, A. Gavare. Aija 
Gavare ieguva 3. vietu. 

Skolas bibliotēkā turpinās „Meža 
avīzes” radošais konkurss „Meža 
draugs”. Skolēni savu erudīciju var rādīt 
krustvārdu mīklu maratonā. Labprāt sko-
lēni piedalās arī konkursā „Nāc uz savu 
bibliotēku un laimē datoru”. 

Kā vienmēr rosīgi ir mūsu skolas 
folkloristi. Dienvidlatgales novada rotaļ-
nieku konkursa „Tradi ridi ritums” uzva-
rētāji A. Patmalniece, K. Vaivode, M. 

Gailuma, K. Vaivode – Šulte, A. Ērglis 
dosies uz Rīgas konkursu. Arī mūsu sko-
lēni veiksmīgi piedalījušies Dienvidlat-
gales novada masku festivālā. Tradici-
onālās dziedāšanas rajona sacensībās 
„Lakstīgala” 1.- 4. klašu komanda uzva-
rēja un piedalījās Dienvidlatgales novada 
sacensībās. 

LVAVA rīkotajā Eiropas valodu die-
nai veltītajā radošo darbu konkursā 
„Mana dzimtene- Latvija” valstī mūsu 
skolas 4. klases skolēni ieguva vērtīgas 
un interesantas balvas. 

11.- 15. februāris Vārkavas vidussko-
lā ir projektu nedēļa. Skolēni gan izstrā-
dā pētnieciskos darbus, gan ir pievērsu-
šies karjeras izglītības izpētei. 

Uzstājas Vaivodu ģimene (no krei-
sās) Ilze Cepurniece, Anita Zarāne, 
Anastasija Vaivode, Leonīds 
Vaivods, Katrīna Vaivode, Laura 
Cepurniece, Roberts Cepurnieks. 

Skolas logus rotā sveču izstāde 

Vārkavas vidusskolā gads sācies ar nopietnu darbu 

Latgales skolotāji starptautiskajā vides seminārā Pleskavā  

Vanagu pamatskolas zēnu ansamblis 



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

OZOLUPE       4. 

Vārkavas novada domē būs iespēja saņemt Preiļu rajona pašvaldību apvienotās būv-
valdes vadītāja Artūra Poplavska  konsultācijas. Pieņemšana notiks katra mēneša 
1.un 3. nedēļā trešdienās Vārkavas novada domē Skolas ielā 5. Konsultāciju laiks no 
10:00 līdz 12:00. 

Pie lauksaimniecības speciālistēm I. Ušackas un S. Ziemeles var iepazīties ar SIA 
“Latvijas šķirnes sēklas” zālāju sēklu piedāvājumu. Lauksaimniecības speciālistēm 
varēs iesniegt arī pieteikumus sēklu iegādei līdz šī gada 13. martam. 

Vārkavas draudzes Romas katoļu baznīcā iesvētīs Sv. Terēzes skulptūru 
Vārkavas Romas katoļu draudzes baznīcā par draudzes 

locekļu saziedotajiem līdzekļiem 30. martā tiks iesvētīta Svē-
tās Terēzes skulptūra. Skulptūru, kura izmaksāja 800 LVL, 
izgatavoja un atveidoja koktēlnieks Jāzeps Skutāns no Aglo-
nas. Mīļš paldies cilvēkiem, kuri piedalījās un ziedoja naudu 
skulptūras tapšanai. Novēlu visiem Priecīgus Lieldienu svēt-

kus! Lai Svētā Terēze aizbilst par Jums pie Dieva gan laicīga-
jā dzīvē, gan mūžībā! 
Dziļā cieņā un pateicībā pasākuma galvenā organizatore Ma-
rija Ziemele. 

Vārkavas novada dome izsludina cenu aptauju novada iedzīvotājiem pašvaldības ceļ-
malu appļaušanas darbiem ar izlices pļāvēju - smalcinātāju kurš agregatējas ar trak-
toriem MTZ 80, MTZ 82 vai jebkuru citu traktoru, kura masa ir vismaz 3000kg. Un 
motora jauda ir vismaz 30 KW. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada domes izpil-
ddirektora Elmāra Sparāna, vai pa tel. 29446486. Vēlams pieteikties līdz šā gada 30. 
martam. 

Neliels ieskats kultūras dzīvē 
13.februārī Rožkalnu KN 

dāmu klubiņš „Dzīves virpulī” un 
vokālais ansamblis „Savādi gan” 
viesojās Rīgas rajona Mālpils KN. 
Tur abi mūsu pašdarbības kolektī-
vi tikās ar Mālpils senioru apvie-
nību „Rezēdas”. Mālpilietēm bija 
interesanti iepazīties ar mūsu ko-
lektīvu sniegumu , bet mēs ar inte-
resi noklausījāmies „Rezēdu” 
dziedātās dziesmas. Apskatījām 
Mālpils ievērojamākās vietas, 
iepazināmies nedaudz ar Mālpils 
vēsturi un šodienas aktivitātēm. 

15.februārī Vārkavas pils 
zālē bija iespēja tikties ar lirisko 
dziesmu izpildītāju no Valmieras 
Ainu Boži. Visi, kas bija atnākuši 
uz šo brīnišķīgo koncertu noteikti 
nenožēlo, jo bija bezgala mīļi 
klausīties gan viņas dziedātajās 
dziesmās, gan Ainas stāstītajos 
jautrajos atgadījumos no dzīves, 
gan viņas psiholoģiskajās atziņās. 
Gribētos, lai turpmāk būtu vairāk 
apmeklētāju uz notiekošajiem 
kultūras pasākumiem. Tie, kas 
atnāk, parasti nenožēlo. Gribu, lai 
atceraties – mēs strādājam jums, 
mīļie novada iedzīvotāji. 

Astrīda Dambīte 

Dāmu klubiņš “Dzīves virpulī” 

Aina Bože pēc koncerta Vokālais ansamblis “Savādi gan” 

A. Bože priecē skatītājus 
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