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Pa pasauli klīst cilvēku domas 
– savstarpēji gandarījuma un sāpju mir-
kļi. Tie gan aizmirstas, bet no sirds rai-
dīti, turpina ritēt pasaules telpā, kas 
nemitīgi pildās ar neredzamu jūtu sta-
riem. Tāpēc arī ļaužu dzīve no paaudzes 
paaudzē kļūst nemierīgāka, jutekliskāka. 

  /P.Pētersons/ 

 
Šos latviešu dramaturga vārdus izvē-

lējos, jo tie pilnībā atklāj iemeslu, kāpēc 
mūsu dzīve šodien ir tāda, kāda ir. Tāda 
sajūta, ka uz šodienu izplatījumā ir sa-
krājušās tikai sliktās jūtas. Mēs nežēlo-
jam skarbus vārdus katram tuvākajam, 
kura rīcība un domas nesakrīt ar mūsē-
jām. Nopeļam paveiktos darbus, redz 
varēja tā un šitā... Tenkojam viens par 
otru uz nebēdu... Bet neviens vārds ne-
pazūd, neviena doma neiztvaiko, ne-
viens darbs nepaliek bez sekām.  

Kad mācījos Vanagu pamatskolā, 
mūsu klases audzinātāja dienu no dienas 
atkārtoja mums, ka nedrīkst otram darīt 
to, kas pašam nepatīk. Kad satiekamies 
absolventu salidojumos, sākam pārrunāt 
un atcerēties skolas gadus, izrādās, ka 
katrs no mums atceras šos audzinātājas 
vārdus. Un es domāju, ka katrs pirms ko 
darīt vai teikt, kaut uz mirkli tos atce-
ras... 

Arī tas, ka kāds brīdis dzīvē ir sma-
gāks, nedod mums tiesības kļūt ļauniem 
pret apkārtējo pasauli. Man šķiet, ka 
tādam cilvēkam, kuram nekas nekad nav 
labi, ir ļoti grūti dzīvot, jo ir nepārtraukti 
jāmeklē visā sliktais.  

Runājot par šīsdienas norisēm, gribē-
tos, lai cilvēki nomierinās. Krīzes ir nā-
kušas un aizgājušas, bet mums taču ir 
jāpaliek uz vietas, jāaudzina bērni, jā-
kopj savas saimniecības, vienkārši jādzī-
vo. 

Uzsmaidīsim bērnam, kaimiņiem, 
vasarai... mīlēsim dzīvi, jo tā ir pārstei-
dzoša, skaista, varbūt grūta un nežēlīga, 
bet – galvenais – nezināma. 

Ar cieņu, Jūsu Vārkavas nova-
da domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne  

Noslēgušies KNHM mazo grantu projekti 
17. augustā noslēdzās Nīderlandes 

fonda KNHM “Nav komunikācijas, nav 
sadarbības” mazo grantu projektu reali-
zēšana. Projektu konkursā sākotnēji tika 
iesniegti 25 projektu pieteikumi, no ku-
riem atbalstīti tika 10— “Lazdānu kapsē-
tas žoga renovācija”, projekta vadītāja 
Ženija Cirša, “Kultūra – neatņemama 
dzīves sastāvdaļa” Atpūtas vietas 
iekārtošana Arendoles muižas parkā, 
proj. vad. Janīna Ancāne, „Rimicānu 
pamatskolas sporta laukuma labiekārto-
šana”, proj. vad. Iveta Lietauniece, bied-
rības “Dzintars 2007”iesniegtais projekts 
„Daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekār-
tošana”, proj. vad. Ināra Augšpūle, 
„Jaunieši veido savu vidi”, peldvietas 
izveide Dubnas krastā, Vanagos, proj. 
vad. Jānis Zarāns,  „Klēts” , Vanagu sko-
las muzeja ekspozīcijas telpas remonts 
un iekārtošana, proj. vad. Iveta Onckule. 
Vecvārkavā atbalstu guva 4 projekti: 
Vārkavas baznīcas āra apgaismojuma 
ierīkošana, proj. vad. Anita Brakovska, 
Vārkavas takas pilnveide un  atjauninā-
šana, proj. vad. Helēna Piziča, Peldvietas 
izveide ciematā, proj. vad. Gints Spa-

rāns, Bērnu rotaļu 
laukuma izveide pie 
vidusskolas, proj. 
vad. Anna Brakov-
ska. 

Projektu konkursa 
rezultātā atbalstīta-
jiem projektiem tika 
piešķirts 1000 EURO 
grants aktivitāšu 
veikšanai. Tā nu 25. 
augustā novada izvēr-
tēšanas komisija, 
kuru pārstāvēja 
KNHM projektu ko-
ordinatore Vārkavas 
novadā Maija Praņev-
ska, Vārkavas novada 
domes priekšsēdētāja 
Antra Vilcāne, Rož-
kalnu pagasta pārvaldes vad. Anita Ruča 
un KNHM fonda Latvijas pārstāvja asis-
tents Eduards Zvirgzds, brauca pa nova-
du, lai aplūkotu paveikto un noteiktu, 
kurš tad projekts saņems balvu— 500 
EURO projekta realizācijas turpināšanai. 

Komisijas nenācās viegli izlemt, kuru no 
šiem projektiem izvirz īt tālākai apbalvo-
šanai, pēc garām pārrunām, par projektu 
konkursa uzvarētāju tika pasludināts 
Ināras Augšpūles projekts. 

Fotoreportāžu skat 4.lpp. 

Ināras Augšpūles projekta “daudzdzīvokļu mājas pagal-
ma labiekārtošana” ieguva 500 Euro papildus finansēju-
mu projekta turpināšanai 
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Sēdēs pieņemtie lēmumi 
2008.gada 26.jūnijā  

Par adreses noteikšanu. 
Piešķirt Anitas BRAUNAS nekusta-

majam īpašumam – dzīvojamai mājai un 
zemes gabalam nosaukumu „Ploņu ak-
ri”. 

Noteikt Anitas BRAUNAS nekusta-
majam īpašumam „Ploņu akri”- zemei ar 
uz tās esošajām būvēm, kas atrodas Rož-
kalnu pagastā, sekojošu adresi: „Ploņu 
akri”, „Ploņi”,Vārkavas novads, Rožkal-
nu pagasts, Preiļu rajons. 

Noteikt Ērika GAVARA nekustama-
jam īpašumam „Videnieku mājas”- ze-
mei ar uz tās esošajām būvēm, kas atro-
das Upmalas pagastā, sekojošu adresi: 
„ V i d e n i e k u  m ā j a s ” , 
„Vecvārkava”,Vārkavas novads, Upma-
las pagasts, Preiļu rajons. 

Par zemes transformāciju  
Piekrist SIA „Dzalbi Plus” atļaut 

veikt zemes transformāciju no lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes uz zemi 
zem ūdeņiem, un saskaņot dīķa ierīkoša-
nu. 

Zemes transformācija atbilst Vārka-

vas novada domes teritorijas plānoju-
mam 2002.-2014.gadam, apstiprinātam 
a r  Vā r ka va s  n ova d a  dom es 
29.06.2004.sēdes lēmumu Nr.9. 

2008.gada 10.jūlijā  
Ņemt aizņēmumu 90 000  LVL 

(deviņdesmit tūkstoši latu) apmērā no 
Valsts kases uz 3 gadiem Rožkalnu kul-
tūras nama remonta apmaksai. 

2008.gada 22.jūlijā 
Par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu  
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 

Anastasijai KRIŠKĀNEI piederošo ne-
kustamo īpašumu ”UZKALNIŅI” , sa-
stāvošu no dzīvojamās mājas un četrām 
palīgēkām, kas atrodas Vārkavas novada 
Upmalas pagastā.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6, 
LV -1010) viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

Par adreses noteikšanu  
Piešķirt Helēnas ŠALKOVSKAS 

nekustamajam īpašumam –zemei ar uz 

tās esošajām būvēm, kas atrodas Upmalas 
pagastā „L-Kursīšos” nosaukumu 
„SŪNAS”. 

Noteikt Helēnas ŠALKOVSKAS 
nekustamajam īpašumam „SŪNAS”–
zemei ar uz tās esošajām būvēm sekojošu 
adresi: „SŪNAS”, „L-Kursīši” Upmalas 
pagasts Vārkavas novads, Preiļu rajons. 

Iesniegumu izskatīšana  
Piekrist atļaut atdalīt Ivaram VAI-

VODS-ŠULTE no viņam piederošā ne-
kustamā īpašuma „Šultes Kļavas” zemes 
31,2 ha platībā. Atdalītajam gabalam 
piešķirt nosaukumu „PEKSTIŅI”. 

Piešķirt Dabas draugu klubam līdzfi-
nansējumu Ls 500,- apmērā KNHM pro-
jekta „Vārkavas takas pilnveide” realizā-
cijai no Vārkavas novada domes budžeta 
komunālās saimniecības līdzekļu sada-
ļas. 

Piešķirt līdzekļus Ls 1000,- SIA 
„Preiļu slimnīca” bērnu nodaļai no Vār-
kavas novada domes budžeta komunālo 
līdzekļu sadaļas. 

Atļaut pils. Lidijai KRIŠKĀNEI iz-
rakt dīķi 0,7ha platībā purva vietā. 

Neliels ieskats Vārkavas novada dienās 

Lauksaimniecības tehnikas izstāde pie Vārkavas muižas pils 

Sporta diena Vārkavas vidusskolas stadionā Dzintara Čīčas koncerts Vārkavas pils parka estrādē 
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Labdien, septembrī! Šī gada pirmie 
deviņi mēneši ir aizskrējuši vēja spār-
niem un septembris jau klāt. Gan māco-
ties ,gan gatavojoties bibliotēkas akredi-
tācijai tas šķiet steidzās vēl ātrāk nekā 
parasti. 19.jūlijā 15 rajona bibliotēkas, 
kuras bija pieteiktas akreditācijai (no 
mūsu novada Rožkalnu un Vanagu bibli-
otēkas), apmeklēja akreditācijas komisi-
ja, tās dalībnieki bija ļoti apmierināti ar 
apskatītajām bibliotēkām . 

  Atgādinu, ka Vārkavas novada Rož-
kalnu bibliotēka piedāvā šādus pakalpo-
jumus : 
• preses izdevumu izsniegšanu lasīša-

nai mājās ; 
• grāmatu apmaiņu; 
• uzziņu literatūru ; 
• Datu bāzi Letonika ; 

• datorpakalpojumus ; 
• b i r o j a  p a k a l p o j u m u s

(kopēšana ,skenēšana, printēšana) ; 
• internetu ; 
• SBA ; 
• novadpētniecības materiālus ; 
• dažādas tematiskās mapes ; 
• rakstu elektronisko pasūtīšanu . 
       Bibliotēkā jau ir arī Bērnu žūrijas -
2008 grāmatu kolekcija .Grāmatas gaida 
vērtētājus. Šogad katrai vecuma grupai 
jāizlasa tikai piecas grāmatas , protams, 
var izlasīt ne tikai savas, bet arī citu ve-
cuma grupu grāmatas .  

Tas it nemaz nav viegls uzdevums, 
lai izvēlētos pašas labākās. Grāmatas ir 
jāizlasa līdz decembrim, bet vērtējums 
jādod par, tavuprāt, labāko grāmatu, aiz-

pildot anketu. 3 grāmatas no savas ve-
cumgrupas Tu drīksti aizstāt ar citas ve-
cumgrupas 3 grāmatām .Raksti to, ko 
domā! Šajā gadā anketas jāaizpilda elek-
troniski un ja mājās ir internets, šo darbi-
ņu var izdarīt kopā ar vecākiem. Ļoti 
liels paldies visiem Bērnu žūrijas -2007 
ekspertiem: DĀVIM STIKĀNAM, DA-
NAI LAZDĀNEI, ALEKSEJAM USTI-
NOVAM, ANDAI MIČULEI,AIGAI 
SPIRIDONOVAI, ASNĀTEI, ENDI-
JAM UN TOMAM PUJIŅIEM, DAI-
NIM, RAIVIM, OLITAI UN AGNESEI 
VANAGIEM, LĀSMAI UN LAURAI 
NEICENIECĒM, AGNIJAI KUZŅE-
COVAI, JĀNIM JĒKABSONAM, INE-
SEI BEINAROVIČAI,VIKAI MEDVE-
DEVAI. Veiksmi šīgada Bērnu žūrijas 
ekspertiem! 

 Rožkalnu bibliotēkas vadītāja 
 Iveta Some. 

Laiks vēja ātrumā skrien uz priekšu, 
ir pagājusi vasara, bet paši esam pilnā 
ziedu plaukumā. 

Pavasara un vasaras notikumi Vana-
gu bibliotēkā paliks ilgi atmiņā. Pateico-
ties Vārkavas novada domes finansēju-
mam bibliotēkā atvērta datoru istaba. Ar 
avīzes starpniecību vēlos pateikties vi-
siem bibliotēkas atbalstītājiem, kas pie-
dalījās bibliotēkas remonta darbos, fil-
mas uzņemšanas laikā, kā arī jaunās tel-
pas atklāšanas svētkos. 

Ļoti pateicos A. un J. Ručevsku ģi-
menei par dāvināto žurnālu „Kas Jauns” 
visam gadam. A. un J. Zarānu ģimenei 
par dāvināto žurnālu „Ievas stāsti” visam 
gadam. 

Bibliotēka piedalījās projektā 
„Lasīšanas veicināšana Bērnu Žūrijā”, 
projekts tika atbalstīts un jaunās grāma-

tas ir ceļā pie lasītājiem. Piedalījāmies 
Rajona rīkotajos „Grāmatu svētkos” un 
dāvinājumā ieguvām 120 Ls jaunu grā-
matu iegādei.  

Pirmajā pusgadā bibliotēkas krājumi 
ir papildināti par 600 Ls, tāpēc visus 
bibliotēkas lasītājus apmeklējiet bibliotē-
ku, Jūs noteikti atradīsiet priekš sevis 
vajadzīgo literatūru. 

Bibliotēkā iekārtotas grāmatu izstā-
des: „Bibliotēka- tavas pasaules ceļa 
vējš”, „Dzejniekam Imantam Ziedonim- 
75”, „Ģimenes sirds - māte” un novad-
nieku stunda „Ik katrai vietai ir savs lep-
nums”.  

Aprīļa mēnesī tika zināms, ka 19. 
jūnijā notiks bibliotēku akreditācija tajā 
skaitā bija arī Vanagu bibliotēka. Akre-
ditācijas laikā bibliotēkā viesojās: Latvi-
jas Bibliotēku padomes Bibliotēku akre-

ditācijas komisijas sekretāre KM Bibli-
otēku nodaļas vadītāju vietniece Vanda 
Bērziņa, Madonas Galvenās bibliotēkas 
vadītāja Imelda Saulīte, Jēkabpils Galve-
nās bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša, 
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas 
vietniece Sigita Brice un Rajona bibli-
otēkas metodiste Velta Beča. Komisija 
bibliotēku atzina par darboties spējīgu ar 
komisijas ieteikumiem iepazīsimies tu-
vākajā laikā. 

Ļoti gaidīti visi būsiet ar saviem ie-
teikumiem jaunu grāmatu iegādei, tieši 
nozaru literatūra. Piedalīsimies aptaujā 
par žurnālu un avīžu abonēšanu.  

Strādāsim visi kopā, jo tikai visi 
kopā var daudz… 
Ar labu vēlējumu Vārkavas novada Va-
nagu bibliotēkas vadītāja Anastasija 
Vaivode 

 27. jūnijā Preiļu rajona galve-
najā bibliotēkā notika pēdējā darba sa-
pulce pirms vasaras atvaļinājumiem. 
Rajona bibliotēku vadītājām bija iespēja 
noskat ī ties dokumentālo fi lmu 
„Anastasija” par mūsu kolēģi Anastasiju 
Vaivodi.  
 Filma ir saistoša ar to, ka tā 

rāda ne tikai bibliotēkas ikdienu, bet 
stāsta arī par mūsu novada iedzīvotā-
jiem, par viņu atsaucību, sirsnību un 
cieņu pret savu dzimto pusi. Pašlaik 
filmu var redzēt Vanagu bibliotēkā, 
vēlāk tā būs pieejama CD formātā  visās 
novada bibliotēkās.  
 Ceļu pie saviem lasītājiem 
sākusi Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstītais projekts „Bērnu žūrija”. Tā kā 
pagājušā gadā atsaucība bija ļoti liela, 
šogad grāmatas var sākt lasīt un vērtēt 
agrāk, lai līdz gada beigām grāmatas var 
izlasīt visi „Bērnu žūrijas” dalībnieki. 
Grāmatas ir skaistas un interesantas un, 
kā katru gadu, kopā ar literārajiem va-
roņiem rosina doties jaunos piedzīvoju-
mos. Uzsākot mācības septembrī, otrs 
„Bērnu žūrijas” grāmatu komplekts būs 

arī Vārkavas vidusskolā un vērtēt grāma-
tas aicinām arī 10. klases skolēnus. Lai 
jaukas un darbīgas vasaras brīvdienas un 
aicinām iegriezties novada bibliotēkās! 

Upmalas bibliotēkas vadītāja  
Alda Upeniece 

2007. gada „Bērnu žūrijas” dalībnieki 
Egons, Diāna un Lana. 



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.      Liec aiz auss 

Noslēgušies KNHM mazo grantu projekti turpinājums no 1.lpp 

Ginta Sparāna projekta rezultātā tika labiekārtota pel-
dvieta Vecvārkavas ciematā 

Vārkavas novada domes pr-tāja A. Vilcāne izmēģina jaun-
ās šūpoles pie Vārkavas vsk. Proj. vad. Anna Brakovska 

No kreisās: Antra Vilcāne, Helēna Piziča (projekta vadītā-
ja), Anita Vilcāne atklāj Zaļo klasi. 

Pateicoties I. Lietaunieces vadītajam projektam tika labie-
kārtots Rimicānu pamatskolas sporta laukums 

“Jaunieši veido savu vidi” projekta rezultātā Vanagos tika 
iekārtota peldvieta, pludmales volejbola laukums, uzbūvē-
ta lapene un ugunskura vietas 

I. Onckule (no labās) atrāda Zvirgzda kungam paveikto 
Vanagu psk. muzejā 

Vārkavas novada domes darba laiks ar 1. septembri: 
Pirmdien, Otrdien, Trešdien no 8.00—16.30  
Ceturtdien 8.00—18.00  
Piektdien no 8.00—15.00 
Pusdienu pārtraukums no 12.30—13.00 

Mīļš paldies Vārkavas novada domes priekšsēdētājai 
Antrai Vilcānei un novada domei par sapratni un at-
balstu skolēnu ekskursijas organizēšanā. 

Vārkavas vidusskolas 8. klase un audz. H. Piziča 
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