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Šķiet gaisā vēl virmo eglītes un 
sveču gaisma, ausīs skan laba vēlējumi 
2008. gadam, bet laiks neapturami un 
netverami nesas uz priekšu un janvāris 
jau tūlīt būs galā.  

Pagājušā gada beigās tika uz-
sākts ceļš uz mūsu novada paplašināšanu. 
2006. gadā, kad tikās Vārkavas pagasta 
un Vārkavas novada deputāti, lai spries-
tu, ar ko sākt apvienošanās procedūru, 
apvienošanās projekta izstrāde tika uzti-
cēta Vārkavas pagastam. Kāpēc tā? Jo 
pārmaiņas vairāk skars tieši viņu pagas-
tu.Uz doto brīdi jau esam tikuši līdz ie-
dzīvotāju sapulcēm, kas notiek visos 
trijos pagastos. 28. janvārī notiks visu 
triju pagastu iedzīvotāju kopsapulce. Šo 
sapulcēšanos mērķis ir noskaidrot iedzī-
votāju domas, idejas par dzīves kvalitātes 
uzlabošanu novadā.  

Apvienošanās nav vienīgais šī 
gada darbs. Jūs paši labi redzat, kādi dar-
bi pabeidzami – ūdens atdzelžošanas 
stacija Vanagos, pils apkārtnes labiekār-
tošanas projekts, ceļa Kalēji – Arendole 
posms. Ir arī jauni projekti, kuru realizā-
cija jāsāk šogad. Arendoles krīzes centra 
izveides 2. kārta, Vārkavas vidusskolas 
stadiona mākslīgā seguma ieklāšana, 
Vecvārkavas katlu mājas rekonstrukcija, 
Rožkalnu KN piebraucamā ceļa un stāv-
laukuma remonts.  

Darbu turpinās arī lauksaimnie-
cības konsultanti. Regulāri visus aicinās 
uz dažādiem semināriem, organizēs kādu 
pieredzes apmaiņas braucienu. Mūsu 
novads ir vienīgais visā rajonā, kurš algo 
lopu pārraugus. Arī šogad nekas nemai-
nīsies un zemniekiem par pārrauga pa-
kalpojumiem nebūs jāmaksā. 

Darbu turpinās arī visas iestādes 
– skolas un bibliotēkas. Vārkavas vidus-
skolā pārmaiņas gaidāmas arī dabaszināt-
ņu un mūzikas kabinetos. Vanagu pamat-
skolā 1.februārī durvis vērs Vides izglītī-
bas centrs. Tas ir aprīkots ar jaunākajām 
tehnoloģijām, kas padarīs interesantāku 
un efektīvāku mācību procesu. Rimicānu 
pamatskolas paspārnē darbu turpinās 2 – 
4 gadīgo bērnu apmācības grupiņa. Arī 
pamatskolām tiks piešķirti finansu lī-
dzekļi remontu veikšanai. 

Plānošanas nodaļa turpinās dar-
bu pie pašvaldības teritoriālā plānojuma 
grozījumu izstrādes pabeigšanas. Pašlaik 
tiek gatavoti projektu pieteikumi ūdens 
atdzelžošanas stacijas ierīkošanai Vec-
vārkavas ciemā, apkārtnes sakopšanas 
talkai Vanagu ciema centrā. 

Šogad izmaiņas būs arī sociālās 
palīdzības nolikumā. Sakarā ar augsto 
inflāciju valstī un minimālās algas palie-
linājumu ir jāpalielina arī sociālie pabal-
sti. Par izmaiņām nolikumā informēsim 
jūs nākošajā Ozolupes numurā. 

Ļoti skumji ir apzināties skarbo 
realitāti attiecībā uz pašvaldības pārziņā 
esošajiem autoceļiem. Sakarā ar Dienvi-
du tilta celtniecību valsts galvaspilsētā 
tiks samazināts finansējums ceļu uzturē-
šanai lauku pašvaldībām. Jau līdz šim par 
visa gada naudu varēja kapitāli izremon-
tēt tikai 1 km ceļa. Jautājums – kas būs 
tālāk? Kā zemnieks var konkurēt ar savu 
produkciju, ja nevar normāli nogādāt to 
līdz pircējam? Bet situācija nemainīsies, 
ja nemainīsies valsts politika attiecībā uz 
autoceļu sakārtošanu. Atliek vien cerēt, 
ka kādreiz valsts pievērsīsies infrastruk-
tūras sakārtošanai laukos.  

Bet cilvēks jau nevar tikai strā-
dāt un strādāt. Arī šogad Vārkavas nova-
da kultūras centrs un Rožkalnu KN Jūs 
visus aicinās uz dažādiem pasākumiem. 
Pašdarbības kolektīvi priecēs ar savu 
uzstāšanos gan novada iedzīvotājus, gan 
dosies uz tuvākām un tālākām vietām 
rajonā un valstī. Ļoti ceru, ka iedzīvotāju 
aktivitāte būs arvien lielāka. 

Pārcilājot atmiņā paveiktos dar-
bus, plānojot nākošos, man tiešām ir vē-
lēšanās dzīvot tā, kā iesaka Rainers 
Hāks: ”Šodien es vēlos nevis ātrāk tikt 
galā ar darbu, bet gan, darot darbu, 
dzīvot. Šodien es vēlos nevis ātri tikt 
galā ar grūto sarunu, bet gan, runājot 
ar otru, dzīvot. 

Šodien es vēlos nevis ātri nolikt 
eksāmenu, bet gan, liekot eksāmenu, 
dzīvot. Šodien es vēlos nevis ātri nodzī-
vot dienu, bet gan, pavadot dienu, dzī-
vot.” 

Cenšos un arī turpmāk būšu 
pieejama visiem novada iedzīvotājiem, 
kad vien ir tāda vajadzība. Ja esmu pelnī-
jusi kritiku, izsakiet to personīgi. Tikai 
sarunājoties var rast risinājumu problē-
mām. Ja ir ierosinājumi, nāciet ar tiem uz 
domi. Viena galva gudra, bet divas un 
vairāk, vēl gudrākas. Veidosim savu ik-
dienu visi kopā, lai varētu dzīvot saskaņā 
ar sevi un apkārtējiem. 

2008.gada 10.februārī Vārkavas 
Romas katoļu baznīcā vienosimies kopī-
gā lūgšanā par visu Vārkavas novada 
iedzīvotāju labklājību. 

Ar laba vēlējumiem, Jūsu Vār-
kavas novada domes priekšsēdētāja  

Antra Vilcāne 

UZMANĪBU!  
Vārkavas Romas katoļu draudzes baznīcā 10.februārī plkst. 12.00 notiks dievkalpojums par Vārka-
vas novada iedzīvotāju labklājību. Kursēs autobusi, sekojiet līdzi informācijai. 

Darot darbu, dzīvot 

Dienvidlatgales reģionālā pārvalde informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par to, ka DRLP, Preiļos, Mehani-
zatoru ielā 2a, Zemes un ūdens resursu daļā glabājas izgatavotās zemju meliorācijas pases, kuras saimniecību īpašnie-
kiem jāizņem. Tālrunis uzziņām: 65324397. Sīkāka informācija pie lauksaimniecības konsultantiem. 
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Paziņojums par konkursa izsludināša-
nu 
    Projektu konkursa “Iedzīvotāji veido 
savu vidi” mērķis ir uzlabot dzīves fizis-
ko un sociālo kvalitāti, balstoties uz Vār-
kavas novada iedzīvotāju iniciatīvu. 
Konkursu organizē Vārkavas novada 
dome sadarbībā ar holandiešu fondu 
KNHM, kas līdzīgus konkursus rīko 
Nīderlandē un citviet Austrumeiropā. 
Kā tas darbojas? 
   Jebkura iedzīvotāju grupa (ar to sapro-
tot gan fiziskas personas, gan sabiedris-
kās organizācijas – biedrības un nodibi-
nājumus) var pieteikt projektu, kas sais-
tīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un ko 
viņi paši spēj īstenot. Projektu piemēri: 
bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, vietējās 
avīzītes izveide, kultūras nama vai citas 
visiem nozīmīgas ēkas remontdarbi, 
sporta laukuma ierīkošana, peldvietas 
sakārtošana, dabas taku izveide, daudz-
dzīvokļu māju pagalmu vai kāpņutelpu 
labiekārtošana, svētku organizēšana utt. 
   Žūrija pārbauda, vai projekts atbilst 
kritērijiem. Ja tas tā ir – grupa saņem 
finansējumu projekta īstenošanai 1000 
EUR apmērā. Atbalstīto grupu skaits būs 
ierobežots un nepārsniegs10. Ja tiks sa-
ņemts vairāk pieteikumu, žūrija izrau-
dzīs 10 labākos. Šajā gadījumā priekšro-
ka tiks dota projektiem, kas ir vairāk 
kvalitatīvi un finansiāli pamatoti, kā arī 
tiem, kas dos vairāk labuma pēc iespējas 
lielākam skaitam  iedzīvotāju.  

   Grupas, kas veiksmīgi īstenojušas pro-
jektu, iegūst sertifikātu „Sabiedrība ar 
dvēseli” par veiksmīgu projekta realizā-
ciju. 
Dariet paši – kopā! 
   Izvēlieties savu projektu, izstrādājiet 
savu plānu un paši to īstenojiet! Tas pra-
sīs daudz darba, bet dos arī lielu gandarī-
jumu un prieku. 
   Doma „darīt pašiem” ir šī konkursa 
pamatā, taču tas nenozīmē, ka projektu 
īstenotāji nevarēs pieņemt un izmantot 
dažāda veida atbalstu “no malas”. Būs 
gadījumi, kad bez profesionālas palīdzī-
bas nevarēs iztikt - piemēram, lai ievil-
ktu gāzi vai elektrību. Un, protams, pro-
jekta īstenošanā ir jāievēro arī pārvaldes 
institūciju un normatīvo aktu izvirzītās 
prasības. 
Konkurss bez balvām nav iedomājams! 
   Pēc projektu īstenošanas beigām žūrija 
apmeklēs visus projektus, rūpīgi izvērtē-
jot katru no tiem, un izvēlēsies labāko – 
t.i., to projektu, kurš būs visvairāk sek-
mējis vietējās dzīves kvalitātes uzlaboša-
nos.  
   Tā grupa, kuras īstenotais projekts tiks 
atzīts par labāko, saņems balvu un papil-
du naudas summu 500 EUR apmērā, ko 
varēs izmantot  pēc saviem ieskatiem. 
   Apbalvošana notiks īpašā noslēguma 
pasākumā 2008.gada nogalē. 
Kāpēc tiek rīkots konkurss “Iedzīvotāji 
veido savu vidi”? 

   Kā jau minēts, KNHM līdzīgus 
konkursus organizē Nīderlandē un cit-
viet Austrumeiropā. KNHM fondam 
pieder akcijas holandiešu inženiertehnis-
kajā firmā ARCADIS, kas piedāvā savus 
pakalpojumus vides, infrastruktūras un 
būvniecības jomā visā pasaulē. Atbil-
stoši statūtiem, KNHM fondam kā bez-
peļņas organizācijai dividendes ir jāiz-
tērē, „ziedojot dzīves kvalitātes 
uzlabošanai Nīderlandē un ārzemēs”. 
Ko darīt tālāk? 
   Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, 
jāaizpilda un līdz 2008.gada 15. mar-
tam Vārkavas novada domē pie sekre-
tāres jāiesniedz reģistrācijas lapa. ( Šī 
reģistrācijas lapa būs pieejama gan pie 
sekretāres, gan internetā - Vārkavas no-
vada domes mājas lapā.) 
   Konkursa vadlīnijas, reģistrācijas lapa 
un ieteikumi tās aizpildīšanai atrodami 
interneta adresē www.varkava.lv sadaļā 
Aktualitātes.  
 Konkursa materiālus, kā arī papildu 
informāciju un konsultācijas iespē-
jams saņemt pie Maijas Praņevskas, 
kas ir šī projekta administratore Vār-
kavas novadā ( tālr. 26611934, 
65484228 (TRIATEL), e-pasts vo-
guls@inbox.lv), kā arī ielūkojoties 
KNHM fonda mājas lapā 
www.knhm.nl sadaļā Community with 
Spirit in Poland and Latvia 
(informācija pieejama latviešu valo-
dā). 

KNHM un Vārkavas novada domes projek-
tu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” 
    

2007. gadā domē izskatītie iesniegumi 
 2007. gadā Vārkavas novada 
domē ir iesniegti 149 iesniegumi, no 
kuriem 21 bija projektēšanas darbiem 
celtniecībai, 5 ar individuālo darbu, sa-
vukārt 4 iesniegumi par projektēšanas 
darbiem dziļurbuma ierīkošanai. Par 
atvieglojumu piešķiršanu politiski repre-
sētajām personām domē tika izskatīti 8 
iesniegumi, kā arī 12 iesniegumi par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu un 5 
iesniegumi par piekrišanu tirdzniecībai 
un to skaitā samazinājuma piešķiršanu 
par izpērkamo zemi– 16 iesniegumi. 

Iedzīvotāji pagājušajā gadā ir bijuši aktī-
vi jautājumos par adrešu piešķiršanu, ir 
izskatīti 29 iesniegumi par adreses pie-
šķiršanu un 15 iesniegumi par nosauku-
mu piešķiršanu. Zemnieku un piemājas 
saimniecību īpašnieki sāka risināt jautā-
jumus, kas ir saistīti ar viņiem piederošo 
zemi, kārezultātā domes deputāti izskatī-
ja 4 iesniegumus par zemes gabalu atda-
līšanu, 8 iesniegumus par platību preci-
zēšanu, 4 iesniegumus par zemes trans-
formāciju un 7 par zemes iznomāšanu. 
Aktīvi tika domāts arī par mūsu vislielā-

ko sāpi– ceļiem, par kuriem pagājušajā 
gadā Vārkavas novada dome izskatīja 5 
iesniegumus par ceļa remontu un 2 ie-
sniegumi par ceļa servitūta pārvietošanu, 
kā arī 4 iesniegumi par laipu remontu.  

 Iesniegumu skaits un to pama-
totība liecina par to, ka Vārkavas novada 
iedzīvotāji daudz  vairāk sāk domāt par 
savu labklājību un vajadzību nodrošinā-
šanu, kā rezultātā tiek sekmēta lauk-
saimniecības, tūrisma attīstība mūsu 
novadā. 

http://www.varkava.lv
mailto:guls@inbox.lv
http://www.knhm.nl
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 Parlaments, dome, padome, 
aktīvs, līdzpārvalde... Kā nu kurā skolā 
to sauc. Tā tik un tā ir skolēnu 
pašpārvalde. Vispārizglītojošās izglītības 
iestādes skolēnu pašpārvalde ir 
neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska 
skolēnu vēlēta institūcija. 
 Protams, katras skolēnu 
pašpārvaldes darbība nedaudz atšķiras. 
Tā ir atkarīga no konkrētās skolas 
noteikumiem un tradīcijām. Tomēr 
galvenie mērķi vieno. Svarīgākie 
uzdevumi ir izzināt skolēnu intereses, 
problēmas izglītības iestādē, piedāvāt 
problēmu risinājumus, vadīt skolēnu 
sabiedrisko dzīvi, būt starpniekam starp 
skolēniem un pedagogiem, aizstāvēt 
skolēnu intereses. 
 V ā r k a v a s  v i d u s s k o l a s 
parlamentu (tā pašpārvaldi sauc mūsu 
skolā) veido 14 skolēni. Pa 1 pārstāvim 
no 5.un 6.klases, kā arī pa 2 pārstāvjiem 
no 7.-12.klases. Mēs esam 3.labākā 
skolēnu pašpārvalde rajonā. To pierādīja 
mūsu komanda (Gunita, Ilze, Dagnija, 
Aija, Jolanta), piedaloties Preiļu rajona 
Skolēnu domes organizētajā konkursā 
„Spicākā skolēnu pašpārvalde”. 
 Jebkuram skolēnam ir dota 
iespēja iesaistīties savas skolas 
pašpārvaldē. Vissvarīgākā ir vēlme kaut 
ko darīt un mainīt. Vislabākais, ko var 
iegūt, ir pieredze. Pieredze, kura 
palīdzēs arī nākotnē. Tur darbojoties, 
paveras daudz iespēju. Es satieku 
cilvēkus – jaunākus, vecākus, labākus, 
sliktākus – tik dažādus kā pati dzīve. 
Izmantot iespējas palīdz Preiļu rajona 
BJC direktores vietniece Ilga Peiseniece, 
kura rīko dažādus seminārus un 
nometnes. Mums ir ļauts satikties ar 
citiem aktīviem jauniešiem, iegūt jaunas 
idejas, ko izmantot savā darbā. 

Brīnišķīga iespēja, kas man tiek 
dota, ir iesaistīšanās rajona Skolēnu 
domē, kur darbojas 9 aktīvākie izglītības 
iestāžu skolēnu pašpārvalžu līderi. Ik 
gadu mēs rīkojam kādu pasākumu ar 
rajona skolu pašpārvalžu piedalīšanos. 
Šajā gadā visi tiks aicināti uz 

„Parlamenta žurkas olimpiādi 2008”. 
18.janvārī mēs devāmies uz 

izbraukuma semināru, kura ietvaros 
apmeklējām Saeimu, tikāmies ar Māri 
Kučinski un Rihardu Pīku, lai pārrunātu 
mums interesējošos jautājumus. Vēl arī 
bija tikšanās ar Rīgas Skolēnu domes 
pārstāvjiem. Bija jauki uzzināt, kā tad 
darbojas jaunieši citur Latvijā un gūt 
pieredzi. 

Tomēr nekas nav ideāls. 
Jebkurā vietā atrodas problēmas. Kādam 
allaž kaut kas nepatīk, ir pret ko 
protestēt. Reizēm tas ir pamatoti, reizēm 
tikai pieraduma pēc. Tomēr tas liek vēl 
vairāk darboties, pierādīt, ka spējam. 
Pēdējā laikā skolēni kļūst aizvien 
neaktīvāki, pasākumi – neapmeklētāki. 
Jaunieši tic tikai tam, ko paši uzskata par 
pareizu. Daudziem uzrodas citas 
prioritātes, un skolas dzīvei netiek 
pievērsta uzmanība. Cilvēki dara tik 
maz, bet gaida no dzīves tik daudz. 

Tomēr mēs nespētu būt tādi, kā 
esam, ja nebūtu labas vadības. Labi, ka 
mums ir lieliska vadītāja Silvija 
Stankeviča, kura vienmēr ir gatava 

palīdzēt. Viņa ļauj pašiem veidot 
pasākumus, kādus uzskatām par 
svarīgiem, izpalīdzot ar padomu. 

Pašpārvalde pati par sevi skolā 
nespētu pastāvēt. Ļoti svarīga ir 
sadarbība ar skolas vadību. Skolas 
direktore Anita Vilcāne vienmēr ir 
gatava sadarboties. Prieks par skolēnu 
kopsapulci pagājušajā gadā, kurā tika 
izlemti daudzi mums svarīgi jautājumi. 

„Es brīnījos, kāpēc neviens 
neko nedara, līdz sapratu, ka esmu viens 
no viņiem...” Tāpēc es aicinu skolēnus 
iesaistīties pašpārvaldes darbā. Tas, ka 
jūs neesat tur, nenozīmē, ka nedrīkstat 
piedāvāt jaunas un oriģinālas idejas, mēs 
vienmēr esam gatavi uzklausīt un 
izvērtēt. Mūsu mērķis ir atrast tos, kuri 
vēlas darboties un darīt skolas dzīvi 
labāku. 

Vārkavas vidusskolas 
parlamenta prezidente, 

Preiļu rajona Skolēnu domes 
prezidente 

Anna Brakovska 

Vārkavas vidusskolas skolēnu parlaments ar vadītāju Silviju Stankeviču 

Kultūras afiša 
• 1. februārī Vanagos plkst. 17.00 Vides izglītības centra atvēršana, plkst. 19.00 Ģimeņu vakars, balli spēlē grupa 

GINC&ES. Ieeja brīva. 

• 2. februārī plkst. 19.00 Rožkalnu KN Zemnieku balle. Balli spēlē Jānis & Lauris, dalības maksa 2Ls no cilvēka,  pie-
teikties un sīkāku informāciju var iegūt līdz 31. janvārim pie lauksaimniecības speciālistiem Ilgas Ušackas un Silvijas 
Ziemeles. 

• 15. februārī plkst. 14.00 Vārkavas muižas pilī Ainas Božes koncerts. Ieeja Ls 1,50 



OZOLUPE Vārkavas novada domes avīze Izdevējs: Vārkavas novada dome. Tirāža: 600 eksemplāri. 
Materiālus apkopoja un datorsalikumu veica: Jānis Zarāns (26223328), janis_zarans@inbox.lv 
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Dāmu klubiņam “Dzīves virpulī” 5 gadu jubilejas svinības 

Ar savu dejotprasmi priecē pašas gaviļnieces Uzstājas vokālais ansamblis “Savādi gan” 

Jubilāres sumina deju kopa “Daina” Sveicējas no Bebrenes 

“Black coffee” no Līvānu novada Vokālais ansamblis “Vecvārkava” 

Sveic Upmalas teātra draugu kopa Vidējās paaudzes deju kopa “Vanagi” 

mailto:janis_zarans@inbox.lv

