
OZOLUPE
Vārkavas novads  — vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno!

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī jaust,

Lai visi rīti, arī miglā tītie,
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust,
Lai palo prieks kā bērziem sulas,

Kas zaļošanas prieku dod.
Un arī Tev šais zilos ziedos,

Savs ziedēšanas spēks ir jāatrod,
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks,
Ko Lieldienas mums atnes plaukstās,

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Liek pašiem mīlestību paust.

 /L.Apine/
 

Lai ģimeniski un sirsnīgi Lieldienu svētki!
Dāvājiet saviem mīļajiem cerību mirdzošus skatienus un 

siltus vārdus!
Lai līdz ar pavasari mostas arī visa pārējā, skaistā un 

apbrīnojamā dzīvība mums apkārt!

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 2 (146) 01.04.2021.
Pūpola maigumā izplaucēt dienu,

aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
kurā nav sāpju, kurā nav naida;

izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,

pūpola maigumā, pūpola laimē,
saulīte balta kad skatās tev vaigā...

Gaišas un priecīgas Lieldienas!

Rožkalnu pagasta pārvaldes  vadītāja 
Mairita Stulpiņa

 Šajā Lieldienu laikā, kas liek sēdēt vienā 
”ligzdā”, saprotam, ka ir lietas, ko liegts darīt, bet ir 
ļoti skaistas lietas, ko mēs ar prieku varam darīt !

Celsimies agri, lai būtu moži un laimīgi visu gadu!

Pirms saules lēkta mazgāsimies skaidra avota ūdenī! 
Tas skaistumam, mundrumam un jautram prātam!

 Svinēsim Lieldienas savās “ligzdās”, lai viss 
gads būtu svēts, mājās valdītu saticība un pārticība 
un visi veseli un priecīgi!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Skaidrīte Medne
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AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (26.02.2021.) tika izskatīts 1 
darba kārtības jautājums:

1.   Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (08.03.2021.) tika izskatīts 1 
darba kārtības jautājums

1.  Par  satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem..

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (15.03.2021.) tika izskatīti 2 darba kārtības jautājumi:
1.  Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.
2  Par Daugavpils pilsētas domes un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību sadarbības memoranda noslēgšanu.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (18.03.2021.) tika izskatīts 1 darba kārtības jautājums:

1. Par aizņēmuma ņemšanu.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (19.03.2021.) tika izskatīts 1 darba kārtības jautājums:

1. Par grozjumiem Vārkavas novada domes 28.04.2020. lēmumu  Nr.62. ‘‘Par pasākumiem ārkārtas situācijas 
laikā’’.

Ar šo jautājumu lēmumiem vari iepazīties novada mājaslapā www.varkava.lv sadaļā ‘‘Domes sēžu protokoli‘‘.

Traktortehnikas tehniskās  apskates dienas Vārkavas novadā!

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

1.    Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
2.    Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
3.    Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro 
valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, 

lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma 
saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai 
ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt 
pakalpojumu sniegšanas procesu.

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta

Latgales reģiona nodaļa Preiļos
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Lai nākdama, kas nākdama,
Lieldieniņa tā atnāca -

Ar raibām oliņām, 
Ar siltiem pīrāgiem. (L.t.dz.)

Sveiciens visiem Lieldienās!

 Vārkavas novadpētniecības muzejā pašlaik noris īpaša 
rosība - 26.aprīlī muzejs gatavojas uzņemt Kultūras ministrijas 
akreditācijas komisiju, kura novērtēs muzeja darbu. Šajā laikā, 
kad muzejs nevar uzņemt apmeklētājus, muzeja darbinieki  kārto 
un ievada pamatkrājumā esošos priekšmetus Latvijas Nacionālā 
muzeja krājuma kopkatalogā. Tiek rūpīgi pārbaudīti visi krājuma  
priekšmeti un  atjauninātas ekspozīcijas.
 Pārmaiņas ir atrodamas arī pamatekspozīcijā   „Pirmā 
tautskola Latgalē” -  tā ir vizuāli papildināta gan ar krājuma 
priekšmetiem, gan jauniem interjera elementiem. Klēts otrajā 
stāvā ir savākti priekšmeti jaunajai ekspozīcijai par alus  vārīšanas 
un siera gatavošanas tradīcijām Vārkavas novadā. Muzeja 
darbinieki ar nepacietību gaida esošo ierobežojumu atcelšanu, lai 
apmeklētu novada iedzīvotājus un veiktu labāko stāstu, recepšu 
un darbu iemūžināšanu. Apmeklējot klēts pirmajā stāvā esošo 
seno darba un sadzīves priekšmetu izstādi, ir iespēja piedalīties 
spēlē “Atrodi priekšmetu”. Seno sadzīves priekšmetu un darba 

instrumentu apraksti ir latgaliski. Pašlaik Vārkavas tautas 
nama zālē ir aplūkojama mūsu novadnieces Džeinas Gavares 
gleznu izstāde „Mantojums”. Izstādi būs iespējams skatīt līdz 
maija beigām. Ja apstākļi mainīsies, ir cerība arī uz tikšanos 
ar pašu mākslinieci.
 Šajā laikā novēlu visiem veselību un pēc 
pandēmijas laikā – neremdināmu ceļotprieku! Arī Vārkavas 
novadpētniecības muzejs gaida savus apmeklētājus! 
 

Visiem labu vēlot - Vārkavas novadpētniecības muzeja-
tūrisma informācijas centra vadītāja Elvīra Āboliņa
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Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies Lielajā Talkā

 Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo Talku, 
kura notiks jau 24. aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir gatavi 
darbam, lai informētu talkotājus par talkas norisi un talkošanas 
iespējām. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības 
priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi, 
taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa 
pēdējā sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.
 Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība 
Lielo Talku ir atbalstījušas jau kopš tās  pirmsākumiem 2008. 
gadā, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par talkošanu, 
talkošanas vietu iezīmēšanu un atkritumu savākšanu. Pašvaldības 
vienmēr ir bijušas viens no galvenajiem Lielās Talkas balstiem, 
bez kura talkas, kādas mēs tās pazīstam, nebūtu iespējamas. 
Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sabiedriska kustība, kuras 
mērķis ir rūpēties par vidi, tik ilgu laiku tiek atbalstīta valsts un 
pašvaldību līmenī.
 Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu patiesi 
pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai, kā vienam no mūsu 
pirmajiem un uzticamākajiem partneriem, par atbalstu, kādu 
tā ir sniegusi Lielajai Talkai, kā arī katrai Latvijas pašvaldībai 
atsevišķi. Bez jums mūsu darbs būtu daudz grūtāks un mēs 
nevarētu panākt to, ko šobrīd esam sasnieguši. Lielā Talka ir 
kļuvusi ne vien par atkritumu savākšanas pasākumu, bet arī 
ieguvusi daudz plašāku nozīmīgumu, mudinot cilvēkus veikt 
labiekārtošanas darbus un veicot sabiedrības izglītošanas 
funkciju vides jautājumos. Taču ir skaidrs, ka bez katras 
Latvijas pašvaldības un mūsu sabiedrības iesaistes tas nebūtu 
iespējams. Latvijas pārākumu šajā jautājumā šogad atzina arī 
Pasaules talku kustība “Let`s do it!”, atzīstot Latviju par valsti, 
kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas aktivitātēs 
piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits pret kopējo 
iedzīvotāju skaitu. Tas ir visu mūsu kopīgais sasniegums, kas 
nebūtu iespējams bez mūsu pašvaldību aktīvas līdzdalības.”
 Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis: “Par spīti dažādiem izaicinājumiem visa gada 
garumā, skaista, sakārtota, labiekārtota un veselīga vide vienmēr 

ir ļoti svarīga ikvienam iedzīvotājam visā Latvijā. Īpaši šogad 
novērtējam dabas vērtību un aizvien vairāk laika pavadām mūsu 
skaistajās lauku ainavās, meža takās, piekrastes smiltīs, zaļajos 
parkos un upju krastos. Latvijas Pašvaldību savienība Lielo 
Talku atbalsta jau no pašiem pirmsākumiem un esam gandarīti, 
ka gadu no gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide būtu tīra un 
sakārtota, tiktu labiekārtota kāda vieta vai izveidots jauns vides 
objekts. Ir patiess gandarījums, ka šī sadarbība ir rezultatīva 
un būtiska jau daudzus gadus. Lai arī kādas pārmaiņas un 
izaicinājumus piedzīvo pašvaldības, Lielā Talka ir stabila un 
nemainīga vērtība. Tā ir tradīcija, kas pašvaldībās turpināsies, 
spējot operatīvi pielāgoties neierastajiem apstākļiem. Paldies 
visām pašvaldībām par šo aktīvo darbu un ieguldījumu talkas 
nodrošināšanā.”
 Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā 
un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu 
var atzīmēt Lielās Talkas mājas lapā Solo talkas kartē https://
talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/. Ja dodaties talkot “duo” talkas 
ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” (vienas mājsaimniecības 
ietvaros) vai talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem 
ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas 
Talkas kartē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/, sākot ar 
šā gada 24.martu – mēnesi pirms Lielās talkas.

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, 
kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā 
valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai 
vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, 
kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 
2019. gada augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts prezidents 
Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet arī mums 
talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar 
tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 
#Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācijai:
Nikola Matjušenko

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
mob.26431149

e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com
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“Māju kafejnīcu dienas” visā Latvijā

 LIAA Tūrisma departaments sadarbībā ar Latvijas 
lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, reģionālajām tūrisma 
asociācijām un tūrisma informācijas centriem organizē “Māju 
kafejnīcu dienas” visā Latvijā.
 Topošajam, apvienotajam Preiļu novadam šim 
pasākumam tiek plānots 13.un 14.augusts.
 Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur 
šādas dienas notiek jau vairākus gadus un dažādos reģionos. 
2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika 
rīkotas arī Latvijā, kam 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. 
Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielisku 
garšas pieredzi, kā arī baudīt interesantu kultūras programmu. 
Katra lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar draugiem sagatavo savu 
īpašo piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu utt.) 
un kopā ar kafiju/tēju piedāvā apmeklētājiem. Par sagatavoto 
produktu tiek saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes 
izdevumus, taču tas nav komercializēts peļņas avots un ir vērsts 

uz kopienas sadarbību. Katra saimniecība prezentē savas 
mājas - kafejnīcas nosaukumu un arī piedāvātais produkts tiek 
pasniegts ar tam raksturīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai 
piesaistītu plāšāku sabiedrības loku un ģimenes ar bērniem, tiek 
rīkotas dažādas kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas 
instrumentu spēlēšanu u.c.
 Kas var piedalīties?
 Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz 
ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā 
nenodarbojas ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar 
mieru atvērt savas mājas/sētas un pacienāt viesus (nav jābūt 
bezmaksas).
 Lai piedalītos šajā aktivitātē, Preiļu, Vārkavas, 
Riebiņu novadu, Aglonas pagasta interesentus aicinām atsūtīt 
informāciju par sevi uz sava novada TIC vai mums, Preiļu 
TICam, uz e-pastu tic@preili.lv līdz 29.martam, norādot vārdu, 
uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, kontaktinformāciju, adresi, 
piedāvājumu, laiku, kad tas būs pieejams, kā arī norēķinu 
iespējas.
 Ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz tic@preili.lv vai zvaniet 
pa tel. 29100689, 29116431.

Informāciju sagatvoja:
Iveta Šņepste,

Preiļu novada TIC vadītāja
Foto: LLTA “Lauku ceļotājs”

2021. gada 10. aprīlī PĀRBAUDI KRŪTIS! Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!
 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās 
programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
 Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, 
kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt 
augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
 Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
 1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros 
sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstulēm- izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.
 2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu 
(jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 3,00).
Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi higiēniskie un 
pretepidēmiskie aizsardzības pasākumi, kā arī pacientiem tiks 
izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi.
 Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lūdzam 

ievērot distanci!
 Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
 Mobilā mamogrāfa izbraukums Vecvārkavā notiks 
2021. gada 10. aprīlī. Atrašanās vieta: Vārkavas novada 
dome, Skolas iela 5,Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas 
nov., no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.
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Informācija mājputnu turētājiem

 Ņemot vērā no š.g. 9.februāra līdz 25.februārim 
konstatētos 29 saslimšanas gadījumus savvaļas putniem ar augsti 
patogēno putnu gripu dažādās Latvijas vietās, strauji pieaug 
risks putnu gripas vīrusu ienest mājputnu novietnēs. Saslimšanas 
sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida 
nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet 
arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk. 
eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares 
uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valsts ekonomiku kopumā.
PVD nav iespējams veikt pārbaudi katrā mājputnu turēšanas 
vietā. Tā kā viens no lielākajiem riskiem putnu gripas izplatībā 
ir mazie un vidējie mājputnu īpašnieki, kuri ne vienmēr ievēro 
slimības profilaktiskos pasākumus un ne vienmēr apzinās sekas, 
ko viņu nevērība var izraisīt.
 Saņemot informāciju vai konstatējot, ka netiek ievēroti 
biodrošības pasākumi, piemēram, mājputni netiek turēti 
telpās, aicinām izskaidrot īpašniekiem nepieciešamību ievērot 
mājputnu turēšanas nosacījumus, kā arī informēt par sekām to 
neievērošanas gadījumā. Ja īpašnieks šo informāciju neņem 
vērā un situāciju neuzlabo, lūdzam informēt PVD teritoriālo 
struktūrvienību.
 Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra noteikumu 
Nr.124 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija 
noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu 
kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””, kas stājas spēkā š.g. 
26.februārī, 8.punkts nosaka, ka: “Dzīvnieku īpašnieks vai 

turētājs ievēro šādas prasības:
 8.1. mājputnus tur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar 
savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma 
kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to 
nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta 
no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku 
piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas 
vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar 
drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume;
 8.2. ir aizliegta:
 8.2.1. izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un 
inkubējamām olām;
 8.2.2. dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, 
kuros iesaistīti mājputni;
 8.2.3. virszemes ūdenskrātuvēs iegūta ūdens 
izmantošana mājputnu dzirdināšanai;
 8.2.4. mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu 
krājumu atjaunošanai;
 8.3. darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un 
apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.”
 Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.291 
“Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku 
turēšanas vietām” nosaka arī citus biodrošības pasākumus, 
kas mājputnu īpašniekiem jāievēro jebkurā laika periodā, lai 
novērstu savu mājputnu saslimšanu un tālāku slimības izplatību.
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 Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem 
savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī 
uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar 
aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apaviem 
un apģērbu, pakaišiem, u.c.
 Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. 
Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši 
ūdensputni.
 Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims 
ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā būs jālikvidē 
un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu 
saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona 
un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka 
visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā 
teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu 
tirdzniecībai un pārvietošanai.
 Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs 

reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi 
saņemt kompensāciju par likvidēto ganāmpulku slimības dēļ. 
 Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk patērē barību un 
ūdeni, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai 
pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai 
PVD teritoriālajai pārvaldei, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, 
vai mājputni ir inficējušies ar putnu gipas vīrusu un novērstu 
iespējamu slimības izplatīšanu.
 Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības 
pasākumi attiecas uz pilnīgi visām mājputnu saimniecībām. Arī 
tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni.
 PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas 
ūdensputniem vai vairākiem vienkopus (vairāk par 3-5) 
mirušiem savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - 
automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD 
teritoriālajā pārvaldi
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 Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka pagarinātā 
Ziemas brīvlaika dēļ jaunāko klašu skolēniem tiks mainīts 
arī mācību gada beigu laiks, to pagarinot, saskaņā ar Saeimā 
18. martā apstiprināto lēmumu par 2020./2021. mācību gada 
ilgumu, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada 
un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu 
laiku”  1. līdz 6. klases skolēniem mācību gads netiks 
pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā.
Plānots, ka 2020./2021. mācību gads 1. –11. klases skolēniem 
noslēgsies 31. maijā un sertifikātus par pamatizglītības 
iegūšanu Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā.

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, Saeima pieņem lēmumu par mācību gada nepagarināšanu jaunāko 
klašu skolēniem

12. klases skolēniem mācības beigsies 14. maijā, bet mācību gads 
noslēgsies 18. jūnijā. Sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības 
ieguvi VISC izsniegs 30. jūnijā
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās 
daļas norise tiek plānota no 2021. gada 8. līdz 18. jūnijam. 
Praktiskā daļa – līdz pat jūlija sākumam.
Vasaras brīvlaiks 1.–8. un 10.–11. klases skolēniem sāksies 1. 
jūnijā un noslēgsies 31. augustā.
9. un 12. klases skolēni vasaras brīvlaikā dosies pēc sertifikātu 
saņemšanas par pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.
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 Līdz ar pavasara nākšanu, ne tikai jāuzlādējās ar 
nepieciešamo D vitamīnu devu, bet arī ar pozitīvisma un 
radošumu devu. Šajā sitācijā, ļaujam nedaudz aizmisrt apkārt  
esošos , ne tik patīkamos notikumus un smelties emocijās no 
mūsu pašu novadnieku radošajiem darbiem. Jo īpaši šajā laikā 
trūkst labo vārdu no apkārtējiem. Šos vārdus var netikai padalīties 

skaļi sakot, bet arī atsājot tos papīra nospiedumos. Biedrība’’ 
Latgales reģionālā pensionāru apvienība’’ ir izsludinājusi 
Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursu «Sargā 
sevi, un Dievs Tevi sargās». Tajā aktīvi iesaistījušies biedrības 
«Vārkavas novada pensionāri» seniori. 

Tēlojums ,,Pārdomu takās” 

 Kā ābeles baltsārto ziedu ziedlapiņas, dzīves gadi iebiruši devītajā gadu desmitā. 
Pandēmija!? Nav tuvības ar mīļajiem, paziņām, draugiem. Paliec viens ar savām domām 
un atmiņām.
 Nezinu, kas man sakrājis šos garos gadu desmitus. Dievs? Pati? Kāds nezināms 
spēks? Laiks ir aizsteidzies kā putenis, cērtot acīs leduskrusu, aizsteidzies piepildīts ar 
mīlestību, ar rūpēm, ar darbu un pienākuma apziņu, ar nespēku un spēku, kas pēkšņi 
uzrodas. Laiks un visa dzīve ir aizskrējuši nerimstošā , trakā skrējienā. 
 Rokās sena, sabrūnējusi fotokartiņa. Te visi esam kopā-vecāki, brāļi, māsas. 
Vecāku skatiens nopietns, lūdzošas acis, kuras redzējušas abus pasaules karus. Bērni 
izaudzēti, izskoloti, palaisti pasaulē. Vienīgi ceļamaizei līdzi neko vairāk nevar iedot, kā 
vien krustazīmi - lai Dievs Tevi sargā.
 Bet tagad, kad praktiski ir viss, dzīve ir godam nodzīvota. Nodzīvota ar mīlestību, 
tādu, kad zeme ar debesīm kopā, ar bērnu panākumiem, ar mazbērnu centību, ar prieku, 
ka varu apskaut un samīļot mazmazbērnus. Arī ar vienatni. Vienatne nav vientulība. 
Vienatne piepildīta ar Dievu, darbu, ar sevi un savām domām, kas spēj atrast savus tēlus 
un piedod krāsainību nākošam rītam. Krāsainās rindās kārtojas dzīpari zeķu pāros, pirksti 
kustas ierastā ritmā, bet domas spieto... 
 Es nežēlojos, es dzīvoju tik labi,  kā nekad vēl neesmu dzīvojusi, ļaujos savu mīļo 
aprūpei-sagādā malku,  nopļauj zāli pagalmā, atved zāles no aptiekas, sarūpē pārtiku,atnes 
grāmatas no bibliotēkas, un es varu ļauties grāmatu burvībai. Ari patreiz ceļoju kopā ar 
Zani Eniņu un ,, Nekaunīgo pingvīnu’’. Grāmatas esmu mīlējusi visu savu mūžu.
 Neviens man nevar aizliegt arī tagad piespraust ziedu puški pie krūts, just kā šalko 
jūra, žužo bērzi, bites dūc ziedos Dieva pasaulē. 
Kas tas ir, mani kāds sargā un es sargāju kādu? Vai tā tas ir bijis tur sen pirms es to 
pamanīju?  
 Bet mans skatiens tver zvaigznes. Vai tā ir Dieva mīlestība, kas ļauj debesīs uzmeklēt 
savējo, un ticēt, ka tur ir mani mīļie un tuvie. Zvaigžņu slieksnis būs reiz jāpārkāpj, bet mani 
tas nebaida... 
 Nav vērts meklēt skaidrojumu mūžības mirklim. Vislielākās vērtības mūsu dzīvē 
ir-patiesība, piedošana, optimisms-,kas dažu sāpju dienu liek palikt zem akmens un tālāk 
iet dziedādamai. Sargā pati sevi un Dievs tevi sargās!
 

Helēna Lazdāne ,Biedrība Vārkavas novada pensionāri

Radīt un uzrakstīt
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Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties 
mājaslapā: www. varkava.lv!
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos! 

      Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads» 
    www. draugiem.lv/varkavasnov/
    Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
  www.facebook.com/varkavasnovads/

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums. 
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija. 

Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,  

Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr. 
28239646. E-pasta adrese:  

dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv. 

Izdevumu  sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  
attiecību speciāliste Eva Kondavniece, mob.tālr.: 20385972; E-pasta 

adrese: info@varkava.lv vai eva.kondavniece@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.


