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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 5 (123) 31.07.2018. 

Kā ierasts, novada svētku pasākumu ciklu uzsāks novada pašdarbības 
kolektīvu koncerts. Tādēļ,  piektdien, 3. augustā plkst. 19:00 visi mīļi 
aicināti  uz Vārkavas estrādi. Mūsu talantīgie, atraktīvie un izdomas bagātie 
pašdarbības kolektīvi sniegs koncertu «Vārkavas novads Latvijai».          
Pēc koncerta, zaļumballe, spēlēs grupa «Brīvdiena».
Sestdien, 4. augustā Vārkavas vidusskolas stadionā no plkst. 10:00 visi 
veselīgā dzīves veida un sporta piekritēji tiek aicināti uz Sporta dienu, 
kur visas dienas garumā norisināsies strītbols, volejbols, armvrestlings, 
spēka vīru stafete, šautriņu mešana, vasaras «biatlons» u.c. spēles un 
aktivitātes. Strītbola un volejbola komandu pieteikšana līdz plkst. 9:30. 
Darbosies piepūšamā atrakcija bērniem.
Plkst. 17:00 Vecvārkavas muižas pils pagrabā notiks Mūsdienu mākslas 
galerija izstādes «OSB vasara» atklāšana. Autori: Raimonds Vindulis un 
Jānis Purcens.  No plkst. 17:00 Vārkavas muižas pils parkā norisināsies 
novada svētku tirdziņš, kura laikā notiks dažādas radošās darbnīcas, 
hennas zīmējumi, sejiņu apgleznošana un piepūšamā atrakcija bērniem.
Pēcāk 18:00 Vārkavas muižas pils parkā apmeklētāji tiek aicināti uz seno 
cīņu un dzīves veida paraugdemonstrējumiem ar vairākiem cīnītājiem, 
bruņu stendu un lok-šaušanas stendu, ko piedāvā Senā dzivesveida un 
cīņu klubs «Heiligenberg». Stundu vēlāk, 19:00 Vecvārkavas parka 
estrādē norisināsies grupas “Otra puse” un Antras Stafeckas koncerts. 
Turpinājumā nakts balle ar grupu “Straume”.
5. augustā Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā plkst. 
11:30 norisināsies Dekšāres dziedošo jauniešu koncerts ar solistiem 
Guntu Greisli, Elvīru Stafecku (flauta) un Aināru Kiserovski. Plkst. 
12:30 dievkalpojums par Vārkavas novada iedzīvotājiem. Plkst. 15:00 
Vecvārkavas muižas pils parkā notiks bērnu sportiskais jampadracis. 
Ar jautrām spēlēm un stafetēm, ātrām dejām un izveicīgām aktivitātēm 
aicinām pavadīt svētdienas pēcpusdienu. 
Visās svētku norisēs ieeja ir bez maksas.

Dārgie novada iedzīvotāji un viesi,  Vārkavas novada dome un 
Kultūras centrs aicina apmeklēt Novada svētku pasākumus!

Vārkavas vidusskolā 
aktīvi gatavojas jaunajam 

mācību gadam

Vasaras brīvdienās, kad skolēni 
atpūšas, Vārkavas vidusskolā 
norit telpu remontdarbi. 
Tiek krāsoti gaiteņu griesti 
un sienas, dažās klasēs tiek 
mainīts grīdas segums.
Kā pastāstīja Vārkavas 
vidusskolas direktore 
Inta Kivleniece, šovasar 
vidusskolā ir plānots paveikt 
vairākus svarīgus darbus. 
Šobrīd sākumskolas klašu 
gaitenī skolas darbinieki 
krāso griestus, pēc tam tiks 
pārkrāsotas arī gaiteņa sienas. 
Zēnu mājturības kabinets 
arī piedzīvos izmaiņas. 
Pagrabstāva koridora daļā, tiks 
ierīkota jauna metālapstrādes 
telpa. 
Šobrīd remontdarbi noris 
arī trešajā stāvā. Pirmskolas 
grupiņas telpās, mūzikas 
un latviešu/angļu valodas 
kabinetā tiek mainīts grīdas 
segums. Šobrīd ir noņemts 
vecais segums, tiek līdzināta 
grīda un pavisam drīz tiks 
uzklāts jauns linolejs.
Arī skolas foajē piedzīvos 
izmaiņas. Skolas izlaidumu 
fotogrāfijas aizceļos uz atpūtas 
stūrīti, bet fotogrāfiju vietā 
tiks izvietoti stundu saraksti 
un citas skolēniem aktuālas 
ziņas. Foajē paplašinājumā, 
tiks labiekārtots atpūtas 
stūrītis. Lai uzlabotu vides 
pieejamību vidusskolā, 
tiek būvēta uzbrauktuve 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.
Vasaras periodā ir plānoti 
arī citi remontdarbi, lai 
padarītu skolu vēl mājīgāku 
un patīkamāku. 
Uz satikšanos 3.septembrī 
Vārkavas vidusskolā! 

Informāciju sagatavojusi 
D. Dudarjonoka
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.06.2018.) tika izskatīti seši darba kārtības 
jautājumi: 
1.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: 

1. Apstiprināt 2018. gada 6.jūnija notikušās nedzīvojamo telpu – „Vanaga 
ligzda”, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 116,80 m2 platībā ar 
kadastra apzīmējumu 7690 001 0236 010 nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Līdz 01.08.2018.noslēgt līgumu ar J. S. par nedzīvojamo telpu – „Vanaga 
ligzda”, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 116,80 m2 platībā ar 
kadastra apzīmējumu 7690 001 0236 010 nomu uz 1 gadu, nosakot nomas maksu 59,44 
eiro mēnesī.
3.Atbildīgais par līguma slēgšanu domes izpilddirektors.

2.Par Vārkavas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Lēmums:

1. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.
2. Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei Vārkavas novada pašvaldības 2017. gada 
publisko pārskatu līdz š.g. 1.augustam publicēt Vārkavas novada domes mājas lapā internetā www.
varkava.lv un nosūtīt elektroniski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Vārkavas novada domes izpilddirektors.

3. Par zemes iznomāšanu.
4.Par naudas balvas piešķiršanu.
Lēmums:

M.R par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā, piešķirt naudas balvu 520,30 EUR 
apmērā no administrācijas pamatbudžeta līdzekļu sadaļas. 

5. Par iesnieguma izskatīšanu.
6.  Par situāciju lauksaimniecībā sakarā ar ilgstošo sausumu.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (11.07.2018.) tika izskatīti četri darba kārtības jautājumi: 
1. Par aizņēmuma ņemšanu.
Lēmums:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt vidēja 
termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR 20 637    (Divdesmit 
tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi) apmērā, uz 5 (pieciem) gadiem mikroautobusa iegādei skolēnu 
pārvadāšanai.
2. Aizņēmumu izņemt 2018. gadā.
3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2019. gada jūniju.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus, 
turpmāko gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetos.
5. Atcelt Vārkavas novada domes 2018. gada 29.maija lēmumu Nr.94 “Par līzinga ņemšanu”.

Lēmums: 
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu EUR 173 820 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit eiro) apmērā 
uz 10 gadiem Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, pašvaldības prioritārajam investīciju 
projektam. 
2. Aizņēmumu izņemt  2018. gada augusta mēnesī.
3. Aizņēmuma pamatsummu atmaksu uzsākt ar 2019.gada jūlija mēnesi.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus 
turpmāko gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.

2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 26.06.2018. lēmumā Nr.102 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
3. Par grozījumu Vārkavas novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.196 “Par zemes ierīcības projekta Upes 
Vingri apstiprināšanu”.
4. Par zemes iznomāšanu.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJSLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES ŠĒŽU PROTOKOLI»



3

OZOLUPE

Jūlijs 2018 Nr. 5 (123)

AKTUĀLI

Jūlija sākumā Vārkavas novada dome uzsākusi 
saimniecības ēkas Vecvārkavā (Skolas ielā 3)  
remondarbus. 
«Vārkavas muižas pils katlu māja šobrīd atrodas 
sliktā vizuālā stāvoklī — ir jāremontē jumts, 
cokols, jāatjauno fasādes,  jānomaina atsevišķi 
logi un durvis. Pateicoties vietējo uzņēmēju 
kvalitatīvam darbam, remontdarbi raiti virzās 
uz priekšu. Šobrīd jau ir veikts vēsturiskā jumta 
remonts,  ir nolīdzīnāta un pārkrāsota viena 
no ēkas sienām un nomainītas durvis.  Paralēli 
remondarbiem, būvnieki veic arī teritorijas 
sakārtošanu. Plānojam, ka Vārkavas muižas 
pils katlu māja un tās piegulošā teritorija  
līdz septembra sākumam kļūs daudz, daudz  
pievilcīgāka,» informēja Vārkavas novada domes 
izpilddirektors Elmārs Sparāns.
Remondarbu līguma summa sastāda 9868,75 EUR, finansējums darbu veikšanai tika ieplānots sastādot 
2018. gada Vārkavas novada pašvaldības budžetu.  

Informāciju sagatavojusi Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka 

Norit Vārkavas muižas pils katlu mājas remontdarbi

Saimniecības ēkas jauno durvju uzstādīšanas process

Turpinās sabiedriskās atpūtas vietas 
ierīkošana Vārkavas novadā

Vārkavas novada Rožkalnu pagastā turpinās 
sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi. 
Labiekārtošanas darbu rezultātā tika veikta krūmu 
sakņu un celmu izraušana, Lielā Kalupes ezera 
krasta izpļaušana, ezera gultnes atbrīvošana no 
dūņām un niedru saknēm, izveidots pievedceļš līdz 
stāvlaukumam un laivu nolaišanas vietai, izveidots 
stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta un izbūvēta 
laipa. Sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošanas 
ietvaros tiks veikta volejbola laukuma ierīkošana, 
ugunskura vietas izveide, sausās tualetes izbūve 
un uzstādīšana. Atpūtas vietā tiks izvietota smilšu 
kaste ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu 
tvertnes, galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem ar  
nojumi uz bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, 
informācijas stends, ģērbtuves.
Labiekārtošanas darbi tiks pabeigti līdz 2018. gada 
27. septembrim, kā rezultātā Vārkavas novada 
Rožkalnu pagastā pie Lielā Kalupes ezera tiks 

izveidota sabiedriskās atpūtas vieta, kas pieejama 
visiem vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem, 
tādējādi veicinot apkārtējās vides sakārtošanu un 
uzlabošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un 
tās viesiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 
pie ūdeņiem.

Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta 
dienests

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm

Madara Bogdāne
biedrības «Rožkalnu partnerība» 

valdes locekle
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Jautrie «zumbotāji» Vecvārakvas estrādē 
Nataļjas Križanovskas vadībā

ESF projekta «Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai 
Vārkavas novadā» (Nr.9.2.4.2/16/I/063) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 

2018.gada augusta mēnesim
(plānā iespējamas arī izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai)

1. augusts
8. augusts
15. augusts
29. augusts

Plkst. 18:00
Rožkalnu Kultūras nams, 
Rimicāni

AEROBIKA
Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos. Līdzi jāņem 
dzeramais ūdens, dvielis, vingrošanas matracītis, hanteles

5. augusts Plkst. 15:00
Vecvārkavas estrāde, Skolas 
iela 5, Vecvārkava

BĒRNU SPORTISKAIS JAMPADRACIS
Sportisks apģērbs, līdzi ūdens

20. augusts
27. augusts

Plkst. 18:00
Vārkavas Tautas nams, 
Kovaļevsku iela 4, Vārkava

JOGA VĀRKAVĀ
Brīvs apģērbs, līdzi vingrošanas matracītis

21. augusts
28. augusts

Plkst. 17:00
Vārkavas vidusskolas aktu zāle, 
Skolas iela 4, Vecvārkava

JOGA VECVĀRKAVĀ
Brīvs apģērbs, līdzi vingrošanas matracītis

21. augusts
28. augusts

Plkst. 18:30
Rožkalnu Kultūras nams, 
Rimicāni

JOGA RIMICĀNOS
Brīvs apģērbs, līdzi vingrošanas matracītis

22. augusts
29. augusts

Plkst. 17:00
Vārkava (vieta tiks precizēta)

MĀKSLAS TERAPIJA
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, informācija sekos

ESF projekta “Veselības veicināšanas 
un profilakses pasākumi vietējai 
sabiedrībai Vārkavas novadā” 
ietvaros jūlija sākumā tika dots starts 
zumbas nodarbībām, kas, neskatoties 
pat uz lietu, notika Vecvārkavas 
estrādē. Vecvārkavā Veselības dienu 

ietvaros notikušas ārstes – homeopātes lecijas, kā arī Rimicānos notikusi I. Ziņģītes lekcija – nodarbība, 
ko organizēja biedrība “Vārkavas novada 
pensionāri”. Jūlija beigās sportiskas 
aktivitātes – aerobika, sākās arī Rimicānos.
Esam sagatavojuši darba plānu augustam. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai mājaslapā, 
sociālajos tīklos un afišās. Kā arī lūdzam 
iepriekš pieteikties nodarbībām vai lekcijām, 
ja iepriekšēja pieteikšanās ir norādīta afišās, 
tas ir ļoti svarīgi, lai varam sagatavoties un 
nodrošināt patīkamus darba apstākļus 
gan lektoriem, treneriem, gan aktivitāšu 
apmeklētājiem, tāpēc turpmāk ievērosim 
un neignorēsim šo prasību. 

Projekta koordinatore Linda Pudule
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Jau vairākus gadus Vārkavas novada Sociālais 
dienests sadarbojas ar Eiropas atbalsta 
fondu vistrūcīgākajām personām un biedrību 
„Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda””, un 
veiksmīgas sadarbības rezultāts — biedrības 
organizēts ekskursijas braucienu uz Līvāniem, 
kurš  notika  šī gada 20.jūnijā. 
Brauciena laikā tika apmeklēts Latgales 
mākslas un amatniecības centrs, kur gida 
pavadībā klātesošie tika iepazīstināti ar 
Latgales amatniecības vēsturi, tās attīstību 
līdz mūsdienām. Apskatīta krāšņajās krāsās 
zaigojošā „Līvānu stikls” darbu kolekcija. 
Stikla pūšanas darbnīcā vērojām stikla 
pūtēju darbībā, kur  meistara prasmīgās 
rokas dažu minūšu laikā vārkaviešu 
klātbūtnē no karstās stikla masas izveidoja 
brīnišķīgu trauku. Sajūsma un apbrīns par 
meistara darbu zaigoja bērnu acīs, kas vēroja 
paraugdemonstrējumu.
 Ar prieku tika baudīts Daugavas ūdeņu rāmais 
plūdums šajā karstajā vasarā un gūti pozitīvi 
iespaidi sakārtotā vidē.  Ekskursijas laikā 
baudījām nesteidzīgu pastaigu apmeklējot 
6 tematiskos soliņus, kas veido interesantu 
maršrutu pa Līvāniem ar Deputātu soliņu, 
Izlīgšanas soliņu, Spararatu, Skolas solu, Pirts 
baļļu un Brīvdabas viesistabu. 
Laicīgi un mērķtiecīgi plānojot braucienus 
mēs rodam iespēju būt kopā ar ģimeni, 
bērniem, un maksa šādam braucienam ir 
visdārgākā, un tajā pašā laikā vislētākā – 
laiks.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Ģimeniska ekskursija uz Līvāniem Viens no raidījuma cikla «Tas notika šeit» video 
stāstiem būs par Vārkavas novadu

No 19. līdz 21. jūlijam Vārkavas novadā viesojās Latvijas 
Televīzijas žurnālists Dāvids Ernštreits,  filmu studijas 
«Mistrus Media» pārstāvji, vēsturnieki un radoši ļaudis, 
lai atklātu trīs interesantus stāstus par Vārkavas novadu. 
Radošā komanda veido jaunu televīzijas raidījumu ciklu 
par vietu vēsturi - “Tas notika šeit” un viens no raidījumiem 
būs tieši par Vārkavas novadu. 

Vizītes laikā raidījuma veidotāji, aicināja novada 
iedzīvotājus dalīties ar interesantiem stāstiem un faktiem 
par novadā un tā apkārtnē notikušajiem notikumiem. Šo 
triju dienu laikā trīs vēsturnieki Inna Gīle, Edgars Plētiens 
un Gatis Krūmiņš padziļinātāk izpētīja trīs dažādus stāstus. 
21. jūlijā Pilngadības svētku laikā vēsturnieki prezentēja 
savus stāstus, aicinot novada iedzīvotājus nobalstot par, 
viņuprāt, visinteresantāko stāstu.
I. Gīle pētīja stāstu par kara laikā nokritušo lidmašīnu, kas 
bija cietusi kaujā par Daugavpili. Radošā grupa devās uz 
mežu, kur ar metāldetektora palīdzību atrada lidmašīnas 
detaļas. E.Plētiens pētīja stāstus par Vārkavas novadā 
dzīvojošajām zintniecēm, viņu ieinteresēja Annas Dzenes 
dzīves stāsts.  G. Krūmiņu ieinteresēja stāsts par Vārkavas 
muižas pils īpašnieku Dorimedontu Aļeiņikovu. Sākotnējā 
doma bija noskaidrot D. Aļeiņikova sapņus un ieceres, kā 
viņš redzēja Vārkavas attīstību, ko šeit vēlējās izveidot. 
Viens no viņa sapņiem bija izveidot dzelzceļa līniju 
caur Vārkavas muižas pili. Papētot dziļāk šo jautājumu 
vēsturnieks atklāja, ka no 1916.gada pusotru gadu 
dzelzceļa līnija tiešām Vārkavas novada teritorijā darbojās. 
Projekta režisore Linda Olte pastāstīja, ka raidījuma mērķis 
ir izgaismot dažādas Latvijas vietas, lai cilvēki gribētu uz 
turieni aizbraukt. Parādīt, ka arī mazos novados un ciemos 
ir notikušas interesantas lietas. Raidījumu cikls “Tas notika 
šeit” tiks demonstrēts rudenī LTV 1 kanālā. 

Sagatavojusi D. Dudarjonoka



6

OZOLUPE NOTIKUMI NOVADĀ

Jūlijs 2018 Nr. 5 (123)

Labdien, pensionāri, Jūsu mājās!
Vēl ar vien vasaras tveice pieņemas spēkā, pieņemas 
spraigā darba ritmā arī darbošanās mūsu biedrībā 
un citās organizācijās. Turpinām parakstu vākšanu 
un ar saviem parakstiem atbalstīsim  Latvijas 
Pensionāru Federācijas prasības Latvijas Saeimai 
un valdībai:
1. Pensionāra neapliekamo minimumu 2019.gadā 
noteikt ne zemāku par nabadzības riska robežu – 
370 eiro apmērā.
2. Izpildīt OESD prasības par pensionāru nabadzības 
pārtraukšanu no 2019.gada, palielinot pensijas, 
nosakot sociālo pensiju ne zemāku par 20% no 
vidējās algas valstī, ieviešot papildu atbalstu 
vientuļajiem pensionāriem.
3.Atjaunot pirmskrīzes līmeni: pacientu 
iemaksas par gultas dienu slimnīcā – 7,11 eiro 
dienā; kompensējamo zāļu kompensācijas daļu 
paaugstināt par 25%.
4. Atbrīvot no NĪN maksas vienīgo deklarētās dzīves 
vietas īpašumu vērtībā līdz 100 000 eiro.
Parakstu lapas ir mūsu biedrības telpās Rimicānos 
un pie Valdes priekšsēdētājas. Parakstu vākšana 
noritēs līdz š.g. septembrim. 

AKTIVITĀTES BIEDRĪBĀ: 27.jūnijā bija brīnišķīga 
ekskursija pa gleznaino Vidzemi.  Guvām jaunus 
iespaidus un paplašinājām savu redzesloku. 
Apmeklējām Ieriķu skaisto Dabas taku  ar septiņiem 
ūdenskritumiem, vējdzirnavām un dzīvnieku 
atveidotajiem tēliem. Neaizmirstams bija arī 
Siguldas, Turaidas apmeklējums. Līgatnē Padomju 
bunkurā “Pansionāts” varējām atsaukt atmiņā 
piedzīvotos padomju laikus un piedzīvojumus. 
Daudziem ekskursijas dalībniekiem Vējiņu pazemes 
alu apmeklējums tepat Latvijā bija īsts piedzīvojums. 

Ekskursija bija patīkama, laiks brīnišķīgs un atpūta 
lieliska.

20.jūlijā Rimicānos pie Vārkavas pensionāriem 
ciemojās visiem Latvijā zināmā netradicionālās 
ārstēšanas eksperte  Inese Ziņģīte. Guvām daudz 
iedvesmas un arī zināšanu par iespējām sargāt 
un saglabāt savu veselību. APBRĪNAS vērta ir šīs 
sievietes dzīves gudrība, dvēseles spēks, spēja 
iedvesmot citus un lielisks humors (pasākums 
notika ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/063 ietvaros).

28.,29.jūlijā notika skaists un interesants 
pasākums – Starptautiskais Senioru deju 
festivāls “Mēs bijām trīs māsiņas”. Pasākumā 
piedalījās Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 
senioru deju grupas. Šim pasākumam 
gatavojāmies trīs mēnešas un viss izdevās kā 
bija cerēts! Tas bija skaists sveiciens mūsu 
Latvijai  simts gados. Liels paldies «Dzīves 
virpulī» meitenēm par organizēšanu un 
novada domei par atbalstu! 
11.augustā Riebiņos notiks Senioru deju 
un dziesmu Dižkoncerts. No mūsu novada 
piedalīsies 7 kolektīvi un 70 dalībnieki. 
Brauciet skatīties! Latgales vidējā un vecākā 

paaudze svinēs savus svētkus!
18.augustā senioru ansambļu sadziedāšanās svētki 
Dobeles novada “Pikšās”. Mūsu novada ansamblis 
“Melodīvas” būs starp Latvijas senioru ansambļiem 
šajos svētkos.
Mīļie OZOLUPES lasītāji, pensionāri! Atveriet savu 
dvēseli, dariet redzīgākas acis un dzirdīgākas ausis 
katrā no mūsu piedāvātajiem pasākumiem. Tie nāk 
pie Jums katrs ar savu krāsu, skaņu un mīlestību. 

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”
 valdes priekšsēdētāja Helēna
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Valsts simtgades Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī Vārkavas novada kolektīvi

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam norisinājās Latvijas 
simtgades XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki, kuros piedalījās arī Vārkavas novada 
pašdarbības kolektīvi — folkloras kopa “Vecvārkava” 
un vidējās paaudzes deju kopa “Vanagi”. 
Dziesmu un deju svētku atklāšanas dalībnieku 
gājienā piedalījās kolektīvu dalībnieki, Vārkavas 
novada domes vadība un deputāti. 
Ar piedzīvoto Svētku laikā aicināju dalīties folkloras 
kopas  “Vecvārkava” dalībniecei Astrīdai Dambītei. 
“Tie bija fantastiski svētki! 
Visos Dziesmu svētkos 
neaprakstāma ir šī vienreizējā 
kopības sajūta. Ļoti patika 
koncerts svētku dalībniekiem 
Skonto stadionā. Tam bija 
ļoti pārdomāts scenārijs 
un atbilstoši mākslinieki. 
Pasākums bija veidots ar lielu 
cieņu pret mums – Dziesmu 
svētku dalībniekiem. 
Protams, arī jaunā Mežaparka 
estrāde ir iespaidīga — 
plašums un varenums, tā ir 
kā majestātiska celtne.  Un tā sajūta un gandarījums, 
ka tu esi cienīgs šeit būt, ka vari piedalīties.  Mēs 
ar “Vecvārkavu” piedalījāmies Brīvdabas muzejā, 
tur bija latgaliešu kāzas, mums bija jāiejūtas kāzu 
saimnieču lomā, jāklāj galdi  un jācienā kāzu viesi 
ar ēdieniem. Viss bija kā senajos laikos. Protams, 
mēs arī dziedājām un apdziedājām (arī tās šerpās 
dziesmas).  Visiem ļoti patika.  Apmeklējām arī 
“Zvaigžņu ceļā” ģenerālmēģinājumu, nedaudz 
biju vīlusies, mēģinājums laikam ir un paliek 
mēģinājums.  Labprāt būtu gribējusi apmeklēt 
noslēguma koncertu klātienē. Man liekas, ka tas 
būtu tikai normāli, ka pirmā priekšroka noslēgumu 
koncertu apmeklējumiem būtu svētku dalībniekiem, 
jo šie cilvēki ir veltījuši savu brīvo laiku un spēku, lai 
mācītos, dziedāt, dejot un atdotos savai nodarbei ar 
visu sirdi, bet viņi var tikai uzstāties… (Tas, protams, 
arī ir daudz!) Svētku noslēguma koncertu skatījos 
pa televizoru, tā kā biju bijusi ģenerālmēģinājumā 
un Mežaparka estrādē, ļoti labi svētku sajūtu varēju 
noķert arī mājās,” ar savām pārdomām dalījās 
Astrīda Dambīte. 
Deju kolektīvam “Vanagi” dziesmu svētki  tika 
pavadīti ar lielu darbu, jo bija jāuzstājas vairākos 
koncertos, jāpiedalās mēģinājumos un jāuzstājas 
lielajā noslēguma deju lieluzvedumā “Māras zeme”. 

“Šie man bija trešie Dziesmu svētki, tādēļ bija ar ko 
salīdzināt. Lielākajai mūsu kolektīva daļai šie bija 
pirmie, tādēļ viņi visu uztvēra daudz emocionālāk.  
Lai gan mūsu grafiks bija diezgan saspringts, bija 
arī daži brīži, kad atpūtāmies, apmeklējām vakara 
koncertus Vērmanes dārzā, visi kopīgi pabijām  
Rīgas Motormuzejā un pie jūras. Tā kā mums nesen 
pievienojās jauni dalībnieki, pirms tam bija nopietni 
jāgatavojas — daži mēģinājumi beidzās  pat 12 
naktī. Paldies maniem dejotājiem par ieguldīto 

darbu un izturību, bez viņiem mēs nebūtu tikuši 
uz svētkiem! Tāpat liels paldies novada domei par 
atbalstu un piešķirto transportu!” ar Dziesmus 
svētkos piedzīvoto dalījās deju kopas “Vanagi” 
vadītāja Iveta Isajeva. 
Dziesmu svētku koordinators Vārkavas novadā 
bija Kultūras centra vadītājs Andris Lazdāns. Tā 
kā arī viņam šie Dziesmu svētki bija pirmā šāda 
veida pieredze gan kā dalībniekam, gan kā svētku 
koordinatoram, svētku nedēļa viņam atmiņā 
esot palikusi    izaicinājumu pilna. “Bija ļoti daudz 
neskaidru jautājumu, uz kuriem svētku koordinatoru 
sapulču laikā, nesaņēmām konkrētas atbildes. Tādēļ 
man kā koordinatoram visu nedēļu bija jātur acis 
un ausis vaļā, lai saprastu, kas notiek. Reālajā dzīvē 
daudzas situācijas bija pavisam savādākas nekā 
runājām sapulcēs, sākot jau ar svētku gājienu un 
beidzot ar noslēguma koncertu. Organizatori bija 
sarēķinājuši gājienu pa minūtēm, bet tas aizkavējās 
vairāk par stundu. Tas aizkavēja arī vakariņu laiku, 
vairāki tūkstoši porciju bija atdzisušas un atbilstoši 
PVD prasībām tika utilizētas. Tas radīja lielas rindas, 
jo ēdinātājiem bija jāsagatavo jaunas porcijas.  Labi, 
ka es savējos aizsūtīju ēst ātrāk. Ļoti liels atbalsts 
bija kaimiņu novadu svētku koordinatori, mūsu 
kolektīvi nakšņoja vienā vietā Rīgas 80.vidusskolā.  
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Viduslatgales NVO vasaras akadēmija «Dzeņu» mājās

Biedrības ”Preiļu NVO centrs” īstenotā projekta 
“Viduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai 
un stiprai Latvijai” ietvaros no 28. līdz 29. jūnijam Preiļu 
pagasta, Jaunsaimniekos Dzeņu mājās notika vasaras 
akadēmija, kurā piedalījās 25 pārstāvji no biedrības 
“Preiļu NVO centrs” biedru organizācijām. Nometnes  
dalībnieki praktiskās nodarbībās apguva sadarbības 
prasmes, sociālo kontaktu izkopšanu, nestandarta 
problēmu risināšanas metodes, radošumu domāšanā,  
u.c. prasmes. Ieguva zināšanas par pilsonisko 
līdzdalību  interešu aizstāvībā, savas organizācijas darba 
uzlabošanu. Akadēmijā nodarbības vadīja lektores Evija 
Caune un Ieva Vaine. Dažādas meistarklases nodrošināja 
Krīstīne Stašulāne, Zinaīda Mūrniece un Līva Norkārkle.
Skaistā un nomierinošā lauku vide, profesionāli lektori 
un pieredzes bagāti kolēģi sniedza iedvesmu biedrībām 
turpināt iesākto darbu, gūt jaunas idejas un kontaktu 
turpmākajam darbam.
 Nometnes dalībnieki atzīst, ka divas dienas fantastiski 
pavadīja laiku mācoties, kopā darbojoties, smejoties, 
iedvesmojoties un arī atpūšoties NVO vasaras 
akadēmijā. Tika iegūti jauni draugi, pozitīvas emocijas, 
spodrinātas sadarbības un komunikācijas prasmes, 
izzināti paši un kolēģi. Nometnes ieguvumi:
• radošas idejas turpmākai darbībai;
• inovatīva pieeja problēmu risināšanai;
• jauni kontakti un atklāsmes par savu līdzcilvēku 
talantiem;
• pārliecība par saviem spēkiem, iedrošinājums darīt un 

gūt panākumus;
• zināšanas, kā relaksēties pašam, kā pārvarēt ikdienas 
rutīnu un neizdegt;
• jaunas zināšanas par ēterisko eļļu pasauli un ūdens 
maģiskajām spējām;
• zināšanas ne gaļas ēdienu pasaulē.
Nometnes dalībnieki izteica priekšlikumu šādas 
nometnes rīkot katru gadu, lai saliedētu un izglītotu 
cilvēkus, kuriem  rūp darboties sabiedrības labā.
Pateicamies gleznaino “Dzeņu māju” saimniecei 
Kristīnei Stašulānei, kura uzņēmās rūpes par nometnes 
dalībnieku labsajūtu un pavārei Inārai Liepiņai par 
veselīgajiem un gardajiem ne gaļas ēdieniem. 
Projekta mērķis:
Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu 
nevalstisko organizāciju institucionālās un cilvēkresursu 
kapacitātes stiprināšana sadarbības un pilsonisko 
prasmju attīstībai.
Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un 
biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” 
finansiālu atbalstu.

Projekta vadītājs Artis Utināns
biedrības “Preiļu NVO centrs” valdes priekšsēdētājs

Mēs bieži sazvanījāmies cits ar citu, lai noskaidrotu 
sev interesējošos jautājumus. Bija arī pieejams 
Svētku Info centra telefona numurs, kur drīkstēja 
zvanīt un uzdot jautājumus. Vēl jau arī papildu 
darbu radīja tā elektroniskā piereģistrēšanās un 
ID karšu izgatavošana. Saprotams, ka  ir  21.gs.  un  
daudz kas tiek digitalizēts, taču daudziem senioriem 
šī reģistrēšanās sagādāja grūtības. 

Tā kā mums nebija daudz kolektīvu, es pats visus 
piereģistrēju. Dažreiz likās, ka pietrūkst kāda viena 
spēcīga speciālista, kas precīzi pasaka, kā tieši 
konkrētajā brīdī būtu jārīkojas. Vēl varētu iemest 
akmentiņu Satiksmes departamenta dārziņā. 
Sabiedriskais transports bija pārpildīts, bija svētku 
dalībnieki ar kustību traucējumiem, kas gluži fiziski 
nespēja tajos iekļūt. Protams, bija arī citas nianses, 
kas “paliek aiz kadra”. Bet kopumā ir izdarīts milzīgs 
darbs! Gandarījums arī par mūsu kolektīviem kas ar 
neatlaidību un gribasspēku apmeklē mēģinājumus! 
Dziesmu svētki viņiem bija arī labs fiziskās un garīgās 
noturības treniņš, pārkāpšana pāri savai komforta 
zonai. Nākošajos Dziesumu un Deju svētkos arī es 
būšu gudrāks un man jau būs izpratne kā tas viss 
notiek,” par svētku organizatoriskajām niansēm 
pastāstīja Andris Lazdāns.
Vārkavas vidusskolas  sākumskolas tautu dejas 
kolektīvs (vadītāja Elizabete Lāce) 2. jūlijā ar deju 
koncertu piedalījās «Mazajos Dziesmu un Deju 
svētkos» LIDO atpūtas centrā.

Sagatavojusi  D. Dudarjonoka
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Vārkavas novada domē darbu uzsākusi 
jaunagrāmatvede

Jūnijā Vārkavas novada domē darbu uzsākusi 
jauna grāmatvede Laine Mičule. 
Jaunā speciāliste ir Rīgas tehniskās universitātes 
absolvente, viņai ir iegūts profesionālais 
bakalaura grāds 
muitas un nodokļu 
administrēšanā un 
nodokļu ekonomista 
kvalifikācija. 
Viena no studiju 
prakses vietām 
Lainei bija arī 
Vārkavas novads, 
tādēļ speciāliste 
ir iepazinusies ar 
novada specifiku 
un guvusi iemaņas grāmatveža darbā.  Laines 
dzimtais novads ir Preiļi, taču visa vasara pavadīta 
Vārkavas novada Piliškās pie vecvecākiem. 

21.jūlijā, Vecvārkavas estrādē tika svinēti 
Jaunības svētki vienpadsmit Vārkavas novada 
jauniešiem, kuri šogad sasnieguši vai vēl tikai 
sasniegs pilngadību. Pasākuma laikā katrs 
jaunietis uz balta T-krekla, ar tekstilkrāsas un 
diega palīdzību, veidoja savu zīmējumu un 
paralēli atbildēja uz āķīgiem jautājumiem. Pēc 
svinīgās pasākuma daļas, visus klātesošos, ar 
savu muzikālo sveicienu iepriecināja jaunais un 
talantīgais, LTV šova “Supernova” finālists The 
Ludvig. Šogad jaunieši kā svētku dāvanu saņēma 
biļetes uz piedzīvojumu parku “Tarzāns”, kas 
atrodas Daugavpilī. Jauniešiem tika piedāvāta 
iespēja bez maksas piedalīties individuālās un 
grupu fotosesijās.  Vēlreiz sveicam visus jauniešus 
skaistajos Jaunības svētkos!

Pilngadības svētki nosvinēti Izdejot sirsnību, smaidu un draudzību…

„Mēs bijām trīs māsiņas” — šāds nosaukums tika 
izvēlēts Starptautiskajam senioru deju festivālam, 
kas 28. un 29. jūlijā norisinājās Vārkavas novadā. 
Ar spilgtiem priekšnesumiem festivālā piedalījās  
vietējie senioru deju kolektīvi „Odziņas” un 
„Dzīves virpulī”, ciemiņi no tālākiem novadiem 
—senioru deju kopas “Sens tik sens”  no Jelgavas 
novada, “Vēlreiz” no Bauskas, “Vakarvējš” no 
Jelgavas novada Vircavas pagasta un senioru deju 
kopa “Vienmēr” no Madonas novada Sauleskalna, 
kā arī kaimiņu valstu deju kolektīvi “Zunda” no 
Lietuvas, “Sügiskulla Leedid” un “Päripidi” no 
Igaunijas.  Festivāla laikā trīs pasākumos dažādās 
novada vietās tika izdejotas krāšņākās, skaistākās 
un jestrākās dejas.
Festivāla galvenie iniciatori un rīkotāji senioru deju 
grupa “Dzīves virpulī” (vadītāja Larija Lazdāne) bija 
parūpējusies, lai šī divas dienas novada viesiem 
būtu neaizmirstamas, jautras un pozitīvām 
emocijām piepildītas. Un tā arī notika! 
Uzreiz pēc festivāla viesu sagaidīšanas, pusdienām, 
Rožkalnu kultūras namā notika festivāla ieskaņas  
koncerts. Festivāla dalībnieki, prezentējot savu 
kolektīvu, uzstājās katrs ar divām pašu izvēlētām 
dejām.  Pēc koncerta viesi devās uz Vārkavas 
vidusskolu, kas uz brīdi bija kļuvusi par viņu 
naktsmājām. 
Sestdienas vakarā festivāla lielkoncerts  tika 
uzsākts ar svētku gājienu, kura laikā senioru deju 
kopas varēja padižoties ar krāšņajiem tērpiem, 
ar lepnumu nest savu kolektīvu, pagastu, novadu 
un valstu karogus. Vecvārkavas estrādē festivāla 
un gājiena dalībnieki tika sagaidīti ar aplausiem, 
un koncerts varēja sākties. Vēl tikai viens svarīgs 
uzdevums – mastā jāuzvelk festivāla norises vietas, 
Vārkavas novada, karogs. Šo godpilno uzdevumu 
ar lielu atbildību veica Lazdānu ģimene.  
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita 
Brakovska savas uzrunas laikā festivāla dalībniekus 
un skatītājus aicināja, par spīti valodas barjerai, 
pieskarties viens otram ar smaidiem, gaišām 
domām un padarīt šo  kopā būšanas mirkli laimīgu.  
Festivāla kolektīvu draudzību apliecināja pirmā 
kopīgā uzstāšanās – trejdancis “Saule brida 
miglājā”, kur dejā vienojās pieci kolektīvi  “Vēlreiz”, 
“Vakarvējš”, “Vienmēr”, “Odziņas” un “Dzīves 
virpulī”, iegriežot koncertu skaistā krāsu, skaņu un 
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sajūtu virpulī, ko vairs nebija iespējams apturēt. 
Smaidošie, priecīgie un mundrie dejotāji izdejoja 
vienu deju pēc otras, veidojot arī kopīgus 
priekšnesumus. Vecvārkavas estrādē ieskanējās 
arī lietuviešu un igauņu dziesmas un koncerta 
apmeklētāji varēja iepazīt kaimiņu valstu senioru 
dejas. 
Pēc garā koncerta izskaņas, festivāla dalībnieki devās 
uz Vārkavas vidusskolu, kur svētku organizatori bija 
sarūpējuši skaisti klātus vakariņu galdus, pateicības 
vārdus un piemiņas dāvanas visiem festivāla 
dalībniekiem. Sirsnīgā atmosfērā ar sarunām, 
smiekliem,  dziesmām un dejām tika sagaidīti pirmie 
rīta gaiļi. 
Svētdienas rītā ilgi gulēt nebija ļauts, jo pusdienlaikā 
Vārkavas estrādē norisinājās  trešais festivāla 
koncerts. Spītējot karstajiem laika apstākļiem, 
kolektīvu priekšnesumi bija vēl jestrāki. Dejojošajiem 
senioriem patiesi ir laba humora izjūta un nezūdoša 
enerģija un atraktivitāte, arī, lai pasmietos pašiem 
par sevi. 
Kā jau Latgalē pienākas, ciemiņus tukšiem vēderiem 
mājup laist nedrīkst, viesus un festivāla apmeklētājus  
pasākuma organizatores cienāja ar pašvārītu zupu. 
“Dzīves virpulī” dejotāja, galvenā saimniece Anita 
Barovska ne velti tika apbērta ar komplimentiem 
par viesmīlību un par gardo ēdienu – pirmās dienas 
sautējums un zupa bija izcili garšīgi! To apliecināja 
lielā rinda pie katla un papildporciju gribētāji. Un tad 
jau arī turpinājās neformālākas sarunas, dziesmas 
(arī dejas), atvadu vārdi un solījumi satikties vēlreiz 
Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. 
Festivāla dalībnieki     no sirds pateicas svētku 
rīkotājiem senioru deju kopai “Dzīves virpulī”, 
Vārkavas novada domei, Vārkavas vidusskolai 
un visiem pasākuma organizēšanā iesaistītajiem 
cilvēkiem! Paldies arī koncertu vadītājiem Ingai 
Lazdānei un Andrim Lazdānam! 
«Vārkavas novads ir ļoti brīnišķīga vieta, kur dzīvo 
visviesmīlīgākie cilvēki, mēs noteikti šeit gribam 
atgriezties!» ar savām sajūtām pēc festivāla dalījās 
Bauskas novada senioru deju kopas «Vēlreiz» 
dalībnieces, kas Latgalē viesojās pirmo reizi.
Ar visu pasākuma aprakstu (dalībnieku atziņām 
un  organizatoru pārdomām par pasākumu) var 
iepazīties domes internetvietnē varkava.lv. sadaļā 
«Jaunumi» un pasākuma fotogrāfijas apskatīt 
sadaļā «Galerija».

Sagatavojusi D. Dudarjonoka

Festivāla svētku gājiens uz Vecvārkavas estrādi

Igauņu dejotājas izcēlās ar greznajiem tērpiem
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Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā Tavā un manā

Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās. 

1963. gada 15. jūlijā savu jā vārdu teica mūsu 
mīļie vecāki un vecvecāki Anastasija un Leonīds Vaivodi.

Ir pagājuši 55 gadi, jūsu mīlestība un rūpes par 
mums nav izmērāmas. 

Mēs pateicībā noliecam galvu, 
sakām paldies un mīļi sveicam Smaragda kāzās!

Meitas Gunta, Inta, Anita ar ģimenēm.

Iepriekšējā «Ozolupes» numurā sirsnīgus  
sveicienus Lazdānu ģimenei par skaisto Mātes 
dienas koncertu, klausītāju vārdā vēlēja 
Marija Ziemele.  
Atvainojamies par radušos pārpratumu! 

D. Dudarjonoka

20.jūlijā Andrupenes lauku sētā un Kroma 
kalnā notika trešais Latgales stāstnieku 
festivāls «Omotu stuosti par bitinīkim». 
Pasākumā ar anekdotēm un atgadījumiem 
no dzīves piedalījās Vārkavas viduskolas 
stāstnieki Mārtiņš Upenieks un Elvis 
Laganovskis.  

21. un 22.jūlijā biedrība «Dzintars 2007» 
organizēja ekskursiju uz Cēsīm un Valmieru. 

Stāstnieki pie Andrupenes lauku sētas (foto I. Some)

Ekskursijas laikā tika apskatītas daudzas 
interesantas vietas un iepazīti jauni cilvēki...



OZOLUPE AFIŠA

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums,  reģistrācijas numurs 000740194. 

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 Dagnija Dudarjonoka, 

mob.tālr.: 20385972; E-pasta adrese: info@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

Klausies Vārkavas novada aktualitātes 
Latgales radio, katru otrdienu 
plkst. 9:05, ar atkārtojumu 
piektdien plkst. 18:30! 

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/

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā laika periodā no 
janvāra līdz jūnijam reģistrētas 7 dzimšanas, 2 miršanas 
un 1 noslēgta laulība. 
Informācija par reģistrētajiem jaundzimušajiem, mūžībā 
aizvadītajiem un noslēgtajām laulībām, norādot minēto 
personu vārdus un uzvārdus, netiks meinēta arī turpmāk.
Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties uz Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu.


