
Novembris 2007 

Novada sirdī 

• Apstiprināt Vārkavas novada bibliotē-
ku lietošanas noteikumus. 

( Ar šiem noteikumiem var iepazīties Vār-
kavas novada domē, kā arī savās        bib-
liotēkās.) 
• Apstiprināt Vārkavas novada domes 

grāmatvedības informācijas datorsis-
tēmu drošības un grāmatvedības datu 
aizsardzības obligātās tehniskās un 
organizatoriskās prasības. ( Ar šīm 
prasībām var iepazīties Vārkavas no-
vada domē.) 

• Atļaut Staņislavam MALNAČAM, kas 
dzīvo Vārkavas novada Rožkalnu pa-
gasta Arendolē, uzsākt projektēšanas 
un saskaņošanas darbus jaunas kūts 
celtniecībai  uz viņam piederošā zemes 
gabala. 

• Atļaut z/s „PURVIŅI” īpašniekam 
Jānim SOLAM, kas  dzīvo Vārkavas 
novada Rožkalnu pagastā, uzsākt pro-
jektēšanas un saskaņošanas darbus 
tehnikas novietnes celtniecībai  uz 
viņam piederošā zemes gabala. 

• Atļaut Jurim PRAŅEVSKIM, kas 

dzīvo Vārkavas novada Upmalas pa-
gasta „Divklē”, reģistrēt individuālo 
darbu, individuālās darbības veids- 
saimnieciski komunālo pakalpojumu 
veikšana no 2007.gada 1.novembra 
līdz 2008.gada 31.oktobrim. 

• Latvijas Republikas proklamēšanas 
89.gadadienā  apbalvošanai ar Preiļu 
rajona padomes atzinības rakstiem no 
Vārkavas novada izvirzīt : 

Mariju PASTARI- par radošu un kvalita-
tīvu darbu pirmsskolas izglītības realizēša-
nā Vārkavas vidusskolā; 
Juri AUGŠPŪLI – zemnieku saimniecības 
„Dzelmes” īpašnieku par ieguldīto darbu 
novada lauksaimniecības attīstībā un ražo-
šanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku 
saimniecībā. 
• Latvijas Republikas proklamēšanas 

89.gadadienuā  apbalvošanai ar Vār-
kavas novada  atzinības rakstiem no 
Vārkavas novada izvirzīt: 

Franci PIZIČU – par ilggadēju un apzinī-
gu darbu Vārkavas novadā; 
Agri SOMU- par aktīvu iesaistīšanos no-

vada sabiedriskajā dzīvē; 
Ilgvaru CAUNI – zemnieku saimniecības 
„ Nautrāni” īpašnieku par ieguldīto darbu 
novada lauksaimniecības attīstībā un ražo-
šanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku 
saimniecībā; 
Leonīdu JURGENSONU – zemnieku 
saimniecības „ Augšupes” īpašnieku par 
ieguldīto darbu novada lauksaimniecības 
attīstībā un ražošanas attīstības kāpināša-
nu savā zemnieku saimniecībā; 
Ivetu KOKORĪTI – par ilgstošu un nevai-
nojamu darbu ēdināšanas organizēšanā un 
nodrošināšanā Vārkavas vidusskolā; 
Zinaīdu KRĒSLIŅU- par ilggadēju peda-
goģisko darbu un lielo ieguldījumu jaunat-
nes izglītošanā Rimicānu pamatskolā; 
Jāni KURSĪTI – zemnieku saimniecības 
„ODZĒNI” īpašnieku par ieguldīto darbu 
novada lauksaimniecības attīstībā un ražo-
šanas attīstības kāpināšanu savā zemnieku 
saimniecībā;  
Elizabeti LĀCI - par radošu un kvalitatīvu 
darbu pirmsskolas izglītības realizēšanā 
Vanagu pamatskolā. 

23. oktobrī notika Vārkavas novada domes sēde. Tās būtiskākie lēmumi: 

Jāauj kājas 
• Piektdien, 16. novembrī plkst. 11.00 Preiļu 

rajona Sutru pagasta KN notiks Latgales 
novada bioloģisko lauksaimnieku sanāksme 
„Lauku attīstība – bioloģiskā lauksaimnie-
cība – laika griežos”. 

• Uz šo sanāksmi bioloģiskie lauksaimnieki 
tiek lūgti paņemt līdzi  savas saimniecības 
produkciju, lai ar to piedalītos izstādē. 



OZOLUPE 

2.              Īsumā 
J. Vilmanei top jauna 

grāmata    
 Mūsu cienījamā skolotāja Janīna Vil-
mane Valsts Kultūrkapitāla fondam  ir 
uzrakstījusi, iesniegusi un saņēmusi ap-
stiprinājumu  projektam, kas paredz grā-
matas „Vārkavas novada mutvārdu daiļra-
des pūrs” 2. daļas jeb turpinājuma izdoša-
nu. ( Šīs daļas nosaukums būs nedaudz 
citāds – „Vārkavas novada daiļrades 
pūrs”.) Pašlaik  J. Vilmane kopā ar sava 
pulciņa „Latgaliešu literatūra” dalībnie-
kiem, kas pārsvarā ir Vārkavas vidussko-
las 6. un 9. klases skolēni, un novada do-
mes kultūras darba organizatori A. Dam-
bīti vāc folkloras materiālus Vanagu pusē.  
    Šī folkloras vācēju ekspedīcija ciemojās 
pie daudziem vanadziešiem, dažus apmek-
lēs vēlreiz, jo cilvēkiem uzreiz grūti atce-
rēties garajā mūžā pieredzēto, tomēr  Bar-
tuseviča Emīlija un Leons prata pastāstīt  
par dažādām tradīcijām un kara laikiem; 
Purviņa Monika zināja teikt gan par tau-
tas, gan darba tradīcijām, „večerinkām”, 
linu talkām, papildināja ekspedīcijas ap-
vidvārdu krājumu. Onckule Eleonora  
atklāja savu dziesmu pūru, bet Vaivode 
Anastasija vēstīja par Vanagu baznīcas 
vēsturi, kā arī Vanagu vārda izcelšanos. 
Arī Garkalne Genovefa un Butkāne An-
toņina zināja gan aizraujoši stāstīt, gan 
senas un  skaistas latgaliešu dziesmas pa-
dziedāt. 
    Atbalstu projektam sniedz ne tikai 
VKKF, bet arī Preiļu rajona padome, kā 
arī Vārkavas novada dome. Grāmatas ma-
nuskriptam jābūt gatavam līdz 2008. gada 
1. septembrim. 
 

Tilta remonts  
Vecvārkavā 

 Pirms kāda laika ir sācies tilta remonts 
pāri Dubnai Vecvārkavā. Kā pavēstīja šī 
projekta vadītājs, a/s „Latvijas Valsts ceļi” 
pārstāvis Juris Začests, uz šī  tilta notiek 
periodiskās uzturēšanas darbi, kas paredz 
ļoti nopietnas un pamatīgas izmaiņas – 
veco margu nojaukšanu un jaunu uzstādī-
šanu, trotuāru izveidi, konusa attīrīšanu 
zem tilta, augšdaļas betonēšanu, asfalta 
segas būvi. Projekta kopējās izmaksas 
sasniedz nedaudz vairāk par 99 tūkstošiem 
latu, kas nāk no valsts ceļu uzturēšanas 

līdzekļiem. A/S „Latvijas Valsts ceļi” ir šī 
projekta pasūtītāji, darbu veic SIA „Tilts” 
( Rīga) , uzrauga VAS „Ceļu inženieri”. 
    J. Začests atzina, ka būvfirma ir iekavē-
jusi darbu, tādēļ laika apstākļu dēļ šogad 
nevarēs uzklāt asfalta segumu, kā arī aici-
nāja visus satiksmes dalībniekus, kas iz-
manto šo tiltu, būt uzmanīgiem un iecietī-
giem. 
 

Piedalīsimies projektu 
konkursā! 

 Vairākkārt „Ozolupē” tika rakstīts par 
nevalstiskās organizācijas – biedrības 
„Dzintars 2007” dibināšanu un darbību 
Rimicānos. Daži soļi tās attīstībā un aktīvā 
darbībā ir sperti. Vēl pirms oficiālās bied-
rības nodibināšanas esam iesaistījušies, un 
šobrīd Vārkavas novada dome ir  2008. 
gada partneris  KNHM ( tautā sauktajam  
Nīderlandes fondam -  www. knhm.nl).   
   Šī nīderlandiešu apvienība dažādās Eiro-
pas valstīs  jau vairākus gadus realizē pro-
jektu „Sabiedrība ar dvēseli”, kas aicina 
iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu 
vidi un savas dzīves kvalitāti, piešķirot 
tam arī finansējumu. Trešo gadu šajā pro-
jektā piedalās biedrība „Baltā māja”, šo-
gad arī pirmo gadu Preiļu novads. Šī gada 
vasarā Preiļu rajona laikraksts 

„Novadnieks” publicēja pamatīgu rakstu 
par šinī projektā iegūtajiem dzīves kvalitā-
tes uzlabojumiem Līvānu novadā, piemē-
ram, akas izrakšanu pie kapsētas, iepriek-
šējā gadā viens no tiem bija bērnu rotaļu 
un atpūtas laukums pie Rožupes kultūras 
nama, kas mums, Vārkavas novada iedzī-
votājiem, garāmbraucot ir labi redzams. 
Citās vietās  šī  projekta  konkursā ir uzva-
rējuši tie, kas kopuši apmetņu vietas  un 
senkapus; iegādājušies mūzikas instru-
mentus; veidojuši bērnu un jauniešu cen-
tru; iekārtojuši atpūtas istabu māmiņām un 
bērniem, autobusa gaidīšanas telpu skolē-
niem; veidojuši dažādas takas vai sakārto-
juši daudzdzīvokļu māju pagalmus un tā 
bez gala, kā Jūs saprotat – izvirzījuši sa-
vām vajadzībām atbilstošus mērķus. 
   Drīzumā notiks plašāka informatīva 
akcija ikvienā novada lielākajā apdzīvo-
tajā vietā, lai iepazīstinātu ar šī projek-
ta niansēm, taču ikviens novada aktīvais 
iedzīvotājs tiek lūgts jau šobrīd pado-
māt par to, kas viņa apkārtnē būtu da-
rāms sabiedrības  dzīves kvalitātes uzla-
bošanai. Pēc jaunā gada novada avīzē 
tiks publicēts šī projektu konkursa noli-
kums un pieteikuma veidlapa. ( Projekta 
vadīšanu mēģina un mēģinās uzņemties 
M. Praņevska.) 
 

Folkloras materiālu vācēju ekspedīcija pie Monikas Purviņas. 
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                        3.       Jaunumi 

     Nemanot vien gads šis gads strauji tuvojas beigām. Bagāts 
dažādiem jaunumiem un notikumiem. Ar ī bibliotēkas dzīve ir 
bijusi interesanta, un jāspēj tik sekot līdzi jaunumiem. Rožkalnu 
bibliotēkā jau ir ienākušas 226 jaunas grāmatas, no tām 186 ir 
nopirktas par pašvaldības budžeta līdzekļiem, 40 iegūtas dāvinā-
jumu ceļā. Nāciet un mēģināsim atrast katra gaumei mīļāko grā-
matu! Bibliotēkā ir pieci datori un visiem ir interneta pieslēgums. 
Tas ir bezmaksas pakalpojums un ir pieejams visiem bibliot ēkas 
apmeklētājiem. Esiet aktīvāki, izmantojiet tās iespējas, ko sniedz 
bibliotēka ! No 1.septembra uz gadu bibliotēka ir abonējusi datu 
bāzi LETONIKA, aicinu izmantot šīs datu bāzes piedāvātos 
resursus.  
  Visās novada bibliotēkās Bila un Melindas Geitsu Fonda līdz-
finansēta Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros 
tiks ierīkots vienota bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgums, 
un katra bibliotēkai tiks vēl pie trim datoriem. 
  Bibliotēkai būs tiesības izmantot arī e-parakstu. Jau decembrī 
Preiļu mācību centrā sāksies bibliotekāru apmācības. Pati esmu 
uzsākusi mācības Latvijas Kultūras koledžā Bibliotēkzinātnes un 

informācijas nodaļā, tāpēc atvainojiet, ja kādreiz atnākat uz bibli-
otēku, bet durvis ir ciet. Centīšos jūs laicīgi informēt, kad manis 
nebūs, lai nav velts nāciens. 
     Ievērojiet! Tuvāko mēnešu laikā bibliotēka būs slēgta no 
26.11.-03.12.07 un no 07.01.-13.01.08. 
  Un vēl man ir šāds lūgums -  šogad 9.decembrī paiet 165 gadi, 
kopš izdota pati pirmā Ziemassvētku apsveikuma kartīte (tas 
notika Anglijā), varbūt kādam no Jums ir izveidojusies 
Ziemassvētku un Jaungada kartīšu kolekcija, varbūt Jūs varētu 
savas kartītes uz laiku aizdot bibliotēkai, lai visi varētu apskatīt, 
varbūt kādai kartītei ir interesanta vēsture. Pēc izstādes slēgšanas 
kartītes tiks atdotas  īpašniekiem. Ja jums ir šādas kartītes, tad, 
lūdzu, atgādājiet tās uz bibliotēku līdz 1.decembrim. Jau iepriekš 
–paldies! 
                                         Vārkavas novada Rožkalnu bibliotē-

kas vadītāja Iveta. 
P.S. Visi, kuri sen nav bijuši bibliotēkā, pārskatiet savus grāmatu 
plauktus, vai pie Jums nav kāda Rožkalnu bibliotēkas grāmata. 

Bibliotēku vēstis 

Vanagu sieviešu vokālajam ansamblim „Dziedi līdzi!” – 5 gadu jubileja 
    Kādā no 2002. gada rudens vecāku sa-
pulcēm Vanagu vidusskolas direktore Ja-
nīna Praņevska, kas vienmēr tiecas pēc 
kā jauna, piedāvāja savu skolasbērnu ve-
cākiem izveidot Vanagos jaukto kori, ne 
tikai tādēļ, ka Vanagos dziesma aizvien ir 
dzīva, un braši arī dziedātāji, bet arī tādēļ, 
ka tieši togad uz skolu atnāca strādāt jauna 
mūzikas skolotāja Liliāna, kas, direkto-
resprāt, varēja un vēlējās uzņemties arī 
tādu sarežģītu, bet ļoti gaišu darbu. Tajā 
sapulcē vecāku rindās uzreiz ieklīda lapi-
ņa, uz kuras visi dziedāt alkstošie un mu-
zikālie vecāki pieteicās šai jaunajai idejai. 
Koris, kam nepieciešami 16 dalībnieki, 
kādu laiku pastāvēja, taču vēlāk, dalībnie-
ku skaita samazināšanās dēļ, pārtapa an-
samblī, kurā šobrīd dzied 9 dalībnieces, 
bet vada, lai arī visjaunākā kolektīvā, taču 
mīļi par mammu dēvētā Liliāna Zarāne. 
Toreiz, pirms tiem it kā nemanāmajiem 5 
gadiem, neviens nespēja iedomāties, ka 
ansamblis dziedās ne tikai savam priekam 
tepat skolā, savā pagastā, vēlāk novadā, 
bet arī viņas aicinās uz dažādiem pasāku-
miem gan savā Preiļu rajonā, gan ārpus tā. 
Šī pat gada otrajā pusē ir nācies ciemoties 
gan Līksnā, gan Bebrenē, gan Dvietē. Kā 
atzīst dažas ansambļa dalībnieces, tā ir 
vienīgā iespēja izrauties no četrām sie-
nām, satikties ( protams, neiztikt bez sie-
višķīgas vājības – „klačiņas uzsišanas”) un 
klausīt savai sirdij – izdziedāt dzīves rūg-

tumus un priekus. 
    Šinī 3. novem-
bra pēcpusdienā, 
kad pirmā sniega 
drēgnums itin 
nemaz nevilināja 
doties prom no 
mājām, ansam-
blis Vanagu pa-
matskolas zālē 
sniedza koncertu 
prāvam klausītāju 
pulkam, kurā 
nenoliedzami bija 
arī viņu mīļie 
tuvinieki, ne velti 
apkārtējie Vana-
gu ansambli dēvē 
arī par māmiņu 
ansambli, jo ir 
aprēķināts, ka par 
visām ansambļa 
dalībnieciem kopā ir 30 bērni un 1 maz-
bērniņš, kā arī fakts, ka pajumti savai dar-
bībai ansamblis rod skolā, kur mācās viņu 
atvases. 
    Ja raugās uz dziesmu izvēli, tad jāteic, 
ka vanadzietēm ir piecas vissvarīgākās 
vērtības – ticība, Tēvzeme, mīlestība, 
smeldze un atmiņas par skaistākajiem 
dzīves mirkļiem. Skaistos dzīves mirkļus 
bez mitas radīt vēlēja arī pārējie novada 

vokālie ansambļi – „Amuļi”, „Savādi 
gan”, brašie vidējās paaudzes deju kopas 
„Vanagi” dalībnieki, Vārkavas novada 
priekšsēdētāja Antra Vilcāne, Vanagu 
pamatskolas direktore Janīna Praņevska 
un skolotāja Nataļja Skutele, vietējais 
uzņēmējs Jānis Romāns.  
   Pēc koncerta „Dziedi līdzi!” devās no 
sirds atpūsties uz Stabulniekiem. 
  

Ansamblis „Dziedi līdzi!” – 1. rindā no kreisās: Elita Sei-
le, Ilga Ušacka, Janīna Vilcāne, vadītāja Liliāna Zarāne, 
Anna Romāne, 2. rindā no kreisās: Elvīra Ušacka, Ināra 
Romāne, Vēsma Smagare, Anna Vaivode. ( Koncertā ne-
piedalījās Maija Praņevska.) 
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Vārkavas novada 

domes avīze 
Izdevējs:  
Vārkavas novada dome. 
Tirāža: 600 eksemplāri. 
Materiālus apkopoja un 
sagatavoja M. Praņevska 
(tālr. 26611934, 65484228, 
voguls@inbox.lv). 
Datorsalikums: 
Jāni s  Zarāns  ( tā l r . 
26223328,janis_zarans@in
box.lv),Vārkavas novada 
dom e s  p lān otā js  n o 
01.10.2007. 

Skolu karuselis 
Pirms rudens brīvdienām, 18. oktobrī, skolēni devās mācību ekskursijā uz 

Zemgali. Ieskatījās ne tikai auto un moto vēsturē, bet redzēja arī senas matu vei-
došanas ierīces. Aija Skutele izmantoja iespēju muzicēt uz ērģelītēm. Apskatīja 
Bausku no pilsdrupu skatu torņa, tīksminājās par hercogienes buduāru, Balto zāli 
un rožu dārzu Rundāles pilī. Mājupceļš veda caur Pļaviņu HES tuneli, kas dažos 
bērnos radīja sajūsmas saucienus, piedzīvojot to pirmo reizi savā mūžiņā. 

Bet pirmo mācību cēlienu skolēni nobeidz ar “ POPiela 2007” un diskotēku. 
Aktīvās meitenes Aija Skutele, Līga Romāne, Evita Romāne un Sintija Isajeva 
ielūdza viesus no Rožupes. Ciemiņi mūs priecēja ar Verkas Serdjučkas Eirovīzijas 
priekšnesumu. Mūsu skolēni iejutās Rihannas, Di fometti, Nelly Furtado, Justin 
Timberlake, Timberland, Anželikas Varum, “La tatty”, Avrilas un Evanesence lo-
mās. Īpaši pateicamies mūsu pastāvīgajiem sponsoriem Jānim Romānam, Zanei 
Praņevskai, par sagādātajām balvām un saldumiem. Paldies Arnim Vilcānam par 
diskotēkas līdzfinansēšanu. 

Vanagu pamatskolas skolotāja Liliāna Zarāne. 

Nepaliec mājās 
• Piektdien, 16. novembrī plkst. 19.00 Rožkalnu KN notiks Latvijas Proklamē-

šanas 89. gadadienas svinīgais pasākums, kā arī Rožkalnu kultūras nama jaunā 
veidola atklāšanas svētki. 

Pasākuma svinīgajā daļā koncertēs grupa „Romeo”, ballē muzicēs grupa 
„Marčello”. Ieeja brīva. 

• 24. novembrī plkst. 19.00 Rožkalnu KN notiks Vārkavas novada Skolotāju 
balle. Koncertu sniegs dažādi, mūsu novadā vēl neredzēti un nedzirdēti, pašdar-
bības kolektīvi, ballē muzicēs Gita Muižniece. ( Pārējā informācija būs atroda-
ma afišās!) 

• 1. decembrī plkst. 19.00 Rožkalnu KN notiks dāmu klubiņa „Dzīves virpulī” 5 
gadu jubilejas pasākums. Ballē muzicēs Jānis un Lauris. ( Pārējā informācija 

būs atrodama afišās!) 

Septembrī un oktobrī Vārkavas novadā nav reģistrēts neviens dzi-
mušais un mirušais. 

Izstāde “ Rudentiņis ba-
gāts vīrs” šī gada rudens 
gadatirgū izremontētajā 
Rožkalnu KN hallē. 

mailto:voguls@inbox.lv

