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Ir balta nakts, tik mēness atspīd zemi, 
Un šajā sapņu zemē esam mēs. 
Tā mūsu mazā, mīļā Latvija, 
Gaišu sapņu, mirkļu, domu pildīta. 
  /Z. Gavrilova/ 
 

Dāvāsim visgaišākās domas un visdziļāko 
sirds siltumu mūsu Latvijai un  

Vārkavas   novadam! 
Sveicu novada iedzīvotājus 98. gadadienā! 

 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja  

Mairita Stulpiņa 

 
Kur zemi lai krāšņāku rastu, 
kam skaistākas dziesmas lai dzied, 
kā zemi pie dzintara krasta, 
kā zemi, kur ābeles zied. 
  
Tā zeme ir dzimtene mana, 
te izaugt un dzīvot man ļauts. 
Ik puķe tās vārdu man zvana, 
šo zemi par Latviju sauc. 
/A. Sakse/ 
 
 
Vārkavas pagastu, Vārkavas novadu, dzimteni    
Latviju veidojam visi kopā — zemnieki, lopkopji,   
uzņēmēji, skolu jaunatne, seniori, iestāžu  darbinie-
ki, pedagogi, bērni. Cik liels būs mūsu katra de-
vums, tik skaista, sakopta, lepna un īpaša arī būs 
mūsu Latvija, mūsu novads, mūsu ciems, mūsu   
sēta. Novembrī, kad gatavojamies mūsu valsts 
dzimšanas dienai, skaidrāk nekā citkārt apzinā-
mies, ka Dzimtenes mīlestība  jau  sākas tepat,  
savās mājās. Ka katra laba doma un katrs labs 
darbs, kuru paveicam, ir apliecinājums arī tam, ka 
spējam palīdzēt Latvijai uzziedēt un iemirdzēties 
arvien spožāk. 
 
 

Lai daudz labu domu un labu darbu,  kas  
attīsta mūsu valsti! Lai Latvijas dzimšanas 
diena ir svētki katrā mājā, katrā sētā, katrā 

ģimenē! 
   

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja  

Skaidrīte Medne 

 
Latvijai — 98. 
Ko,  mana Dzimtene, Tev  un  cienījamie  novada  
iedzīvotāji, Jums, svētkos pateikt gribu? Vislielākais 
prieks, ka pie mums lepni kuplo brīvības koks.  
Latvijas valstiskuma ideja ir izsapņota mūsu priekšgā-
jēju prātos.  
Latvijas zeme ir nosargāta ar mūsu senču varonību. 
Latvijas valsts ir celta ar iepriekšējo paaudžu centie-
niem.  
Un tagad šis dārgums ir uzticēts mums. Tāpēc sargā-
sim to — prātos, sirdīs un darbos.  
Katrā ziņā mūsu un mūsu valsts nākotne ir cieši    
saistīta ar notikumiem pasaulē. Kā mēs varam šos 
procesus ietekmēt? Mēs varam strādāt, lūgties,     
varam pasauli labāku darīt ar cieņu un sapratni      
vienam pret otru, ar iecietību, ar saticību.  
Tas viss ir mūsu gudro, uzņēmīgo, čaklo, radošo un 
dvēseliski bagāto cilvēku rokās. Es kārtējo reizi   saku 
paldies un apliecinu, ka lepojos ar katru mūsu novada 
cilvēku, kurš uztur stipras ģimenes, apzinīgi veic dar-
ba pienākumus, audzina bērnus un mazbērnus, ar 
mīlestību kopj savu istabu, pagalmu un īpašumu, mā-
cās, sporto, piedalās pašdarbības kolektīvos, veic 
brīvprātīgo darbu.  
Lai arī turpmāk pietiek veselības un spēka strādāt un 
mīlēt šo zemi. Turēsim sirdī savu valstisko lepnumu 
un nodosim to tālāk bērniem un mazbērniem. Lai sird-
sapziņa mūsos ieaug kā riekstā kodols.  
Lai pietiek laika apmeklēt baznīcas un tur Dievs, lai 
ļauj nomazgāt dvēseli. Lai piepildās visi sapņi, pat tie, 
kuri vēl tikai dīgst kā cerību asni.  
Uzskatīsim par goda lietu svētkos pacelt Latvijas   
karogu pie katras mājas.  
Ar mirdzumu dvēselē ticēsim Latvijas nākotnei un 
lūgsim:  
“Dievs svētī Latviju,  
Dievs svētī Vārkavas novadu un tā ļaudis!” 

 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  

Anita Brakovska 
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4. oktobrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, 18. oktobrī notika Vārkavas nova-
da domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infra-
struktūras komitejas apvienotā sēde. 21.oktobrī notika Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas   ārkārtas sēde, 25. oktobrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde un Vārkavas  
novada domes Attīstības un infrastruktūras komitejas ārkārtas sēde.  

4. oktobrī domes ārkārtas sēdē lēma: par Attīstības un 
infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un     
Finanšu pastāvīgās komitejas locekļa ievēlēšanu; par 
grozījumu Vārkavas novada domes 26.01.2016. lēmu-
mā Nr. 2 „Par Vārkavas   novada pašvaldības 
2016. gada amatu saraksta apstiprināšanu”;  par grozī-
jumiem  saistošajos  noteikumos Nr. 108  “Par Vārka-
vas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”; par 
darba tiesisko attiecību izbeigšanu;  iesnieguma izskatī-
šana. 
  

 No Vārkavas novada   domes Attīstības un infra-
struktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finan-
šu pastāvīgās komitejas locekļa amata atbrīvota 
Skaidrīte Medne. Viņas vietā Vārkavas novada   
domes Attīstības un infrastruktūras jautājumu pastā-
vīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas un 
sastāvā ievēlēta Iveta Some. 

 Pamatojoties uz iesniegumu un Darba likuma 
114.punktu nolemts ar 2016.gada14.oktobri izbeigt 
darba tiesiskās attiecības ar Vārkavas novada spor-
ta skolas direktoru  Edgaru Vaivodu ar 2016.gada 
14.oktobri. 

 
25. oktobrī Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā 
sēde lēma: par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu; par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu 
jautājumu komisijā; par izmaiņām Vārkavas novada ie-
pirkumu komisijā; par grozījumu Vārkavas novada do-
mes 26.01.2016.lēmumā Nr.2 “Par Vārkavas novada 
pašvaldības 2016.gada amatu saraksta apstiprināšanu”; 
par saistošo noteikumu apstiprināšanu; par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr.108 “Par Vārkavas novada 
pašvaldības budžetu 2016.gadam”;  par Vārkavas nova-
da pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsa-
vināšanu; par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu 
Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai 
Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas 
novadā; par ceļa ņemšanu apsaimniekošanā; par kan-
didātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un 
Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 98.gadadienu; par nosacītās cenas apstipri-
nāšanu; par uzņēmuma līguma ar SIA "A&A Juridiskie 
pakalpojumi" pārtraukšanu”; par kārtības nodrošināšanu 
sabiedriskās vietās pēc pasākumu rīkošanas. 

 Pamatojoties uz I. Stivriškas iesniegumu un ņemot 
vērā 18.10.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinu-
mu, Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijas 
sastāvā ievēlēta Iveta Stivriška.  

 Pamatojoties uz E. Vaivoda iesniegumu, un ņemot 
vērā 18.10.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinu-
mu, nolemts atbrīvot Edgaru Vaivodu no Vārkavas 
novada iepirkumu komisijas locekļa amata. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 12. panta pirmās daļas 10.  punktu, 
2016. gada 18. oktobra apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, Vārkavas novada dome nolemj apstipri-
nāt saistošos noteikumus Nr. 120  „Par pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un 
Vārkavas novadu pašvaldības apvienotā būvvaldē”. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
19.punktu, Publiskās personas mantas atsavināša-
nas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro un trešo 
daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto un 
sesto daļu, 10.panta pirmajai daļai likuma „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas  
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, un  
ņemot vērā 18.10.2016. apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot 
nolemj nodot  atsavināšanai  Vārkavas  novada  
pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu, nosa-
kot nosacīto cenu: 

 

 Audi 80, valsts reģistrācijas Nr. EK 7955, 
šasijas Nr.WAUZZZ8CZNA017993 transpor-
tlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.------------
AC 0892549 , nosacītā cena EUR 180,00
(viens simts astoņdesmit);  

 Mercedes Benz 811, valsts reģistrācijas Nr. 
HZ 523, šasijas Nr.WDB6703631NO11566 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.-
-----------AF 0648890, nosacītā cena EUR 
550,00 (pieci simti piecdesmit);  

 Mercedes Benz 310, valsts reģistrācijas Nr. 
HB 6391, šasijas Nr.WDB6024171P330823 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.-
----------- AE 0578881, nosacītā cena EUR 
310,00 (trīs simti desmit). 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1052 „Par pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju un 
uzskaites kārtību” 11 punktu, Vārkavas novada do-
me atklāti balsojot  nolēma ņemt apsaimniekošanā 
ceļu Lūziņi - Lozdas 1,2 km garumā. Autoceļu Lūziņi
-Lozdas, reģistrēs Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas 
Valsts ceļi” kā jaunu ceļu. → 
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 Lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamās mājas pie-
nācīgu uzturēšanu tiek noteikta apsaimniekošanas 
un īres maksa dzīvojamajai mājai Saules ielā 6,   
Rimicāni, Rožkalnu pagastā., Vārkavas novadā, un 
ņemot vērā 18.10.2016.apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot 
nolēma ar  2016. gada 1. novembri noteikt Rimicānu 
ciema dzīvojamās mājas, Saules iela  6, Rimicāni, 
Rožkalnu pagasts dzīvojamo telpu apsaimniekoša-
nas maksu mēnesī - 0,12 EUR par dzīvokļu īpašu-
mu kopējās platības vienu kvadrātmetru, kā arī   
noteikt ar  2016. gada 1. novembri Rimicānu ciema 
dzīvojamās mājas, Saules iela  6, Rimicāni, Rožkal-
nu pagasts dzīvojamo telpu īres maksu mēnesī — 
0,19 EUR par dzīvokļu īpašumu kopējās platības 
vienu kvadrātmetru. 

 Vārkavas novada dome atklāti balsojot nolēmusi 
piešķirt Goda rakstu  un naudas balvu 75 EUR    
apmērā: Viktoram Lazdānam — Z/S “Airi” īpašnie-
ku — par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīs-
tību. Andra Brakovska    ģimenei — par pašaizlie-
dzīgu un uzcītīgu, pēc savas iniciatīvas, Vārkavas 
novada teritorijā esošo ceļmalu sakopšanu vairāku 
gadu garumā Lielās talkas pasākumu laikā.         
Andrim  Plonim — par godprātīgu un atbildīgu dar-
ba pienākumu veikšanu. Atzinības rakstus piešķirt 
Sandim Somam — zemnieku saimniecības 
“Stiebri” īpašniekam — par ieguldīto darbu novada 

lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstī-
bas kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.                     
Valentīnam Vaivodam — zemnieku saimniecības 
“Ezerlejas” īpašniekam – par ieguldīto darbu novada 
lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas attīstī-
bas kāpināšanu savā zemnieku saimniecībā.     
Ivetai Lazdānei — par profesionālu un kvalitatīvu 
savu darba pienākumu veikšanu. Melitai Pastarei — 
par aktīvu grāmatu lasīšanas veicināšanu bērniem 
un pieaugušajiem Vārkavas vidusskolā, organizējot 
dažādus pasākumus un aktivitātes. Jānim Pūgam  
—  piemājas saimniecības “Mārtiņi” īpašniekam par 
ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā 
un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemā-
jas saimniecībā. Edgaram Plonim — piemājas saim-
niecības “Bleidas” īpašniekam par ieguldīto darbu 
novada lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas 
attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā. 
Aināram Gavaram — par ieguldīto darbu uzņēmēj-
darbības attīstībā un par ražošanas attīstības kāpi-
nāšanu savā piemājas saimniecībā “Mežmalas”. 
Edijam Bitinas — zemnieku saimniecības “Sermuļi” 
īpašniekam — par veiksmīgu uzņēmējdarbības   
uzsākšanu. Bonifacijam Vaivodam — par pilsonisko 
atbildību un aktīvu piedalīšanos novada sabiedris-
kajā dzīvē.  

 
Goda un Atzinības raksti tiks pasniegti 
2016. gada 17.novembrī svinīgā pasākuma laikā. 
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Paziņojums iedzīvotājiem par  sadzīves atkritumu izvešanu  
 

Upmalas un Vārkavas pagasta adresēm sadzīves atkritumi tiks izvesti 24. novembrī 
Rožkalnu pagasta adresēm – 28. novembrī 

Pamatojoties uz  2016. gada 25. oktobra domes    
lēmumu  Nr. 213, Vārkavas novada pašvaldība     
nodod atsavināšanai izsolē kustamo mantu:  

 transportlīdzekli – Audi 80, valsts reģistrācijas  
numurs EK 7955 ar nosacīto cenu EUR 180 
(viens simts astoņdesmit), kas ir arī izsoles sā-
kumcena.  

 transportlīdzekli – Mercedes Benz 811, valsts  
reģistrācijas numurs HZ 523 ar nosacīto cenu 
EUR 550 (pieci simti piecdesmit), kas ir arī izso-
les sākumcena.  

  transportlīdzekli – Mercedes Benz 310, valsts 
reģistrācijas numurs HB 6391 ar nosacīto cenu 
EUR 310 (trīs simti desmit), kas ir arī izsoles    
sākumcena.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties domes     mā-

jaslapā (www.varkava.lv) sadaļā „Jaunumi” un Vār-

kavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārka-

va, Upmalas pagasts, Vārkavas novads (pie sekre-

tāres), darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst.16.00 

līdz 2016. gada 25. novembrim ieskaitot. 

PIETEIKŠANĀS IZSOLEI AS “Sadales tīkls” organizē Juridisko klientu dienas 

Lai uzņēmumiem un organizācijām sniegtu individuālu 
konsultāciju par sadales sistēmas tarifu struktūras izmai-
ņām un efektīvu elektrotīkla jaudas izmantošanu, AS 
“Sadales tīkls” decembrī un novembrī visā Latvijā orga-
nizē Juridisko klientu dienas. 
Klientu dienas novembrī un decembrī norisināsies visā 
Latvijā, un klienti var apmeklēt un saņemt konsultāciju, 
piedaloties jebkurā no tām, neatkarīgi no sava uzņēmu-
ma vai objektu atrašanās vietas. 
  
AS “Sadales tīkls” Juridisko klientu dienas norisinā-
sies: 
22. novembrī  - Liepājā, Rīgas iela 56 
1.decembrī – Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4 (Mārtiņzālē) 
08. decembrī – Jēkabpilī, Brīvības ielā 45 (sociālā 
dienesta telpās) 
13. decembrī – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 
(Rēzeknes pašvaldības ēkā) 
15. decembrī – Gulbenē, Dzirnavu ielā 7 
  
Klientu pieņemšanas laiks no plkst.  9.00 līdz 18.00. 
  

Klientu ērtībām AS “Sadales tīkls” nodrošina iespēju  
rezervēt ērtāko konsultācijas laiku, nosūtot uz e-pastu 
st@sadalestikls.lv uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, 
objekta adresi, kontaktpersonas vārdu un kontakttālruni, 
kā arī vēlamo datumu un laiku, vai konsultācijas laiku 
pieteikt, zvanot uz tālruni 26188657. 
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Vārkavas vidusskolas jaunumi  

Oktobris visai skolēnu saimei bija spraiga darba mēne-
sis. Papildu mācību darbam bija daudz dažādu citu 
aktivitāšu. 
No 10. līdz 14. oktobrim valstī norisinājās karjeras ne-
dēļa, kuras laikā arī mūsu  skolas skolēni     savos kla-
šu kolektīvos iepazinās ar dažādām profesijām. Skolē-
ni     piedalījās zīmējumu konkursā „Kad izaugšu 
liels…”. Labākie zīmējumi aizceļoja uz Preiļiem, kur 
notika starpnovadu zīmējumu konkurss par šo tēmu. 
Ar diplomiem tika   apbalvoti  Ditas Ruzģes (1.kl.), An-
ces Jaudzemas (3.kl.), Sandras Brakovskas ( 5.kl.) 
darbi. 
No 17. līdz 21. oktobrim bija Labo darbu nedēļa. Ar 
īpašu atbildības izjūtu visa skolēnu saime, skolotāji un 
tehniskie darbinieki piedalījās skolas apkārtnes uzkop-
šanā. Darbi bija dažādi: lapu grābšana, ābolu lasīšana, 
puķu sēklu ievākšana u.c. 

Oktobra pēdējā nedēļa bija skolēnu brīvdienas, taču 
skolotāji apmeklēja dažādus seminārus, kā arī piedalī-
jās pedagogu profesionālās pilnveides kursos. 
Daudzās klasēs notika vecāku   sapulces. Skolā ir sā-
cies makulatūras un bateriju vākšanas konkurss „Tīrai 
Latvijai”, kurš turpināsies līdz decembra vidum. 
No 26. līdz 29. 
oktobrim jaunsar-
giem bija nomet-
ne Daugavpils 
sporta bāzē 
„Dzintariņš”. 
Jaunsargi pār-
baudīja savas 
fiziskās un prāta 
spējas. Instruktori 
dalībniekiem bija 
sarūpējuši dažā-
dus pārbaudīju-
mus. Otrajā die-
nā, neņemot vērā 
sliktos laika ap-
stākļus,  paši jaunsargi   veidoja trasi, kuru vajadzēja 
iziet    visiem dalībniekiem. Pēdējā dienā jaunsargi de-
vās uz interesantu   vietu, kur  viņiem  pastāstīja par 
Latvijas vēsturi, parādīja pašu īpašnieku izveidotu pils-
kalnu. Saimnieka meita Džeina atļāva jaunsargiem uz-

mērīt seno karavīra aizsargkreklu, ļāva šaut ar loku.  
Nometnē  piedalījās  5 mūsu  skolas  jaunsargi.  
4. novembrī skolā notika  stāstnieku konkurss „Teci, 
teci, valodiņa!”. Stāstniekam bija jāizstāsta pasaka, 
atgadījums no dzīves, anekdote. Lielā stāstnieka titulu 
un ceļazīmi uz Dienvidlatgales stāstnieku konkursu 
Līvānos izcīnīja Elvis Laganovskis (1.kl.), Mārtiņš Upe-
nieks( 2. kl.), Ilvija Cauna (8.kl.), Kristians Plots (8.kl.). 
4. novembrī jaunsargi devās uz  Rīgu. Tur viņi apmek-
lēja Kuģniecības muzeju, Kara muzeju un Dzelzsceļa 
muzeju. Šo ekskursiju  organizēja instruktors Valērijs 
Pastars. Pusdienas instruktors bija   sarūpējis  līdzi. Uz 
Rīgu devās gan jaunsargi, gan daži skolēni, kopā – 32 
ekskursanti. Ar skolēniem brauca līdzi arī skolas direk-
tore Inta Kivleniece, kā arī skolotāji Sandra Lazdāne 
un Staņislavs Stankevičs. 

Novembris iekrāsojas sarkanbaltsarkanās krāsās, jo 
gatavojamies Latvijas dzimšanas dienas svinībām.  
7. novembrī  skolā  viesojās  Preiļos dislocēto  zemes-
sargu  nodrošinājuma 35. bataljona  pārstāvji, kuri   
izsniedza visiem skolēniem sarkanbaltsarkanās svētku 
nozīmes.    Savukārt pirmsskolas  grupiņas  audzēkņi,   
kā  arī 1. un 2. klases skolēni devās  izglītojošā  brau-
cienā  uz  Vārkavu,  lai  noskatītos  leļļu   teātra izrādi 
„Kur ņemt vienu apkampienu?”. 

H. Ērgle, S. Stankeviča 
Atbildīgās par audzināšanas darbu  
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“Dzīves virpulī” turpina virpuļot 

Rudens viskrāšņākie un izturīgākie ziedi ir mārtiņrozes. 
22. oktobrī mūsu kolektīvs devās uz Kubuliem, kur bijām 
ielūgtas piedalīties Eiropas deju kopu sadancī 
“Mārtiņrožu laiks”. Uz pasākumu bija ieradušies kolektīvi 
no tuvākām un tālākām Latgales  vietām — “Magones” 
no Meirāniem, “Zīles” no Barkavas, “Baltābele” no Stra-
diem, “Intriga” no Viļakas, “Alianse” no Žīguriem, 
“Gaspaža” no Baltinavas, “Atvasara” no Balviem un pa-
šas pasākuma saimnieces — deju kopa “Rūtas” no Ku-
buliem. Ar skaistām dziesmām pasākuma dalībniekus 
priecēja vokālie ansambļi “Baltābele” no Stradiem un 
“Vakarblāzma” no Kubuliem.  
5. novembrī senioru biedrība “Vārkavas novada pensio-
nāri” ar pasākumu “…viss rudens skaistums sakritis uz 
zemes” svinēja savu 10 gadu jubileju. Ar saviem priekš-
nesumiem pasākumā piedalījās arī mūsu deju kopa. Ļoti jaukā atmosfērā, pie klātiem galdiem aizvadījām visu 
pasākumu. Ar skanīgām dziesmām klātesošos priecēja ciemiņi — vokālais ansamblis “Uzori” no Līvāniem, bet par 
raitu dejas soli bija parūpējusies grupa “Augusti”.  
 

Valentīna Dzene  
“Dzīves virpulī” dejotāja  
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Biedrības “Dzintars 2007” aktivitātes 

6. un 7.jūlijā noorganizēta ekskursija uz Latvijas puķu un strūklaku 
galvaspilsētu – Ventspili. Divdesmit astoņiem vietējiem iedzīvotājiem 
bija iespēja apmeklēt Livonijas ordeņa pili, Piejūras brīvdabas muze-
ju un izbraukt ar mazbānīti, pabūt Amatu mājā, kalnā “Lemberga  
hūte”, bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija”, pavizināties ar   
kuģīti “Hercogs Jēkabs” un apskatīt arī citus ievērojamus objektus. 
Augustā Rimicānu sporta laukumā notika volejbola turnīrs “Rimicāni 
2016”, kurā piedalījās Vārkavas novada un kaimiņu novadu volejbo-
listi, kopā 5 komandas. 
Katru mēnesi skolu jaunatnei notiek nodarbības kokapstrādē. 
Tēvzemes nedēļas ietvaros Rimicānu mūžizglītības iespēju centrā 
būs skatāma kokapstrādes pulciņa dalībnieku un pulciņa vadītāja 

Jāņa Spuriņa darbu izstāde, varēs arī iegādāties koka izstrādājumus. 
Uzsākta gatavošanās Ziemassvētku labdarības pasākumam. 
 

... mums sirdīs 
tā skaista un ziedoša 

Latvija tava un mana... 
/I.Tora/ 

 

Sveicam Vārkavas novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas dienā! 
 

LAI  NEKAD  NEDZIEST  MŪSU  SIRDĪS  TĒVZEMES  MĪLESTĪBAS  LIESMAS ! 
 

Biedrība “Dzintars 2007” 

Sestdien, 29. oktobrī plkst. 18.00 Vārkavas novada 
domes jauniešu telpā pirmo reizi uz lielā ekrāna nori-
sinājās video spēles "Mortal Kombat" turnīrs. Spēle 
norisinājās tandēmā, katram pārim 2-3 setos. Jaunieši 
tika cienāti ar dzērieniem un uzkodām. Turnīru 
apmeklēja 25 jaunieši. 
Pirmo trīs vietu ieguvējiem tika pasniegti apbalvojumu 
kausi. Sveicam Sanitu Lausku ar 3. vietas, Niku Plotu 
ar 2. vietas un Kristianu Plotu ar 1. vietas izcīņu 
turnīrā! Paši jaunieši atzīst, ka turnīra laikā labi pa-
vadījuši brīvo laiku, kā arī kopīgu sarunu laikā ir 
dzimušas vēl dažas idejas turpmākajiem pasākumiem.  

 

Andris Lazdāns  
jaunatnes lietu speciālists 
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Vārkavas novadā viesojās ASV vēstniecības pārstāvji 

10. novembrī Vārkavas novadā bija 
ieradusies ASV vēstniecības pār-
stāvju delegācija triju cilvēku sastā-
vā — ASV vēstniecības  Politikas  
un ekonomikas  nodaļas  vadītāja 
vietniece Vanesa Akere (Vanessa 
Acker), ASV Vēstniecības Latvijā 
Politikas speciālists Mārtiņš 
Spravņiks un Politikas un ekonomi-
kas nodaļas praktikants no Igaun-
ijas. Delegācijas vizītes mērķis bija 
iepazīt Vārkavas novadu un izveidot 
kopīgu sadarbību.  

Apmeklējums iesākās ar vēst-
niecības pāstāvju viesošanos Vārka-
vas novada domē, kur viesi tikās ar 
domes priekšsēdētāju un domes 
darbiniekiem. Tālāk ciemiņi tika ai-
cināti apmeklēt Vārkavas vidussko-

lu, kur aktu zālē tika organizētas 
skolēnu un  viesu prezentācijas.  
Vanesa Akere pirmajā prezentācijas 
daļā dalījās ar informāciju par savu 
dzīvi, studijām un darbu Latvijā. Otrā 
prezentācijas daļa tika veltīta sterio-
tipu tēmai, kur Vanesa aicināja jau-
niešus pavērtēt steriotipu par 
amerikāņiem īstenumu. Prezentāci-
jas noslēgumā skolēni tika informēti 
par iespējām piedalīties dažādās 
apmaiņas izglītības programmās, 
kas nodrošina iespēju bez maksas 
mācīties, studēt vai iepazīt 
amerikāņu kultūru ASV. Turpinot 
vizīti, vēstniecības pārstāvji tika uz-
ņemti Rimicānu pirmskolas izglītības 
iestādē, kā arī  iepazinās par bie-
drības “Dzintars 2007” darbību, ap-

skatīja seno mantu istabu un 
Rimicānu pamatskolas muzeju. 
Ciemiņi pastāstīja arī par iespēju 
piedalīties Mazo grantu pro-
grammās, kur savu ideju īstenošanai 
var saņemt vēstniecības 
līdzfinansējumu. 

Vizītes laikā viesi lielīja Latgales 
sirsnīgos cilvēkus, viņu māku uz-
ņemt viesus un gatavot vis-
garšīgākos ēdienus. Vēstniecības 
pārstāvji izrādīja patiesu interesi par 
dzīvi novadā un aicināja izmantot 
iespējas, ko sniedz ASV vēstniecība 
Latvijā.  

Dagnija Dudarjonoka  

Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Vārkavas kapsētā atklāta un iesvētīta kapliča 

Sen lolotais sapnis beidzot ticis  
īstenots — ar zvana skaņām, dzies-
mām un pateicības vārdiem 
29. oktobra    pēcpusdienā pēc 
Svecīšu vakara pasākuma, tika  
atklāta Vārkavas kapsētas kapliča. 

Šis lielais darbs tika veikts kopī-
giem spēkiem — kapličas celtniecī-
bas darbus Sergeja Vorobjova   
vadībā veica SIA “Borg” komanda, 
vietējais uzņēmējs Ainārs Gavars 
veidoja iekšējo interjeru, neatsvera-
mu palīdzību kapličas tapšanā snie-
dza Vārkavas draudzes prāvests 
Onufrijs Pujats, visus kapličas    
tapšanas darbus no idejas līdz    
uzceltai ēkai —  uzraudzīja,  koordi-

nēja,  organizēja,  palīdzēja  veikt 
Vārkavas novada domes priekšsē-
dētāja Anita Brakovska.  

Atklāšanas pasākuma uzrunā  
draudzes prāvests Onufrijs Pujats 
norādīja, ka šī ir neparasta diena, 
kas noteikti ienāks vēsturē, jo ar tik 
daudzu cilvēku pūlēm, beidzot ir 
sasniegts redzams rezultāts.  

Skaistā kapliča ir ieguvums katram 

Vārkavas draudzes iedzīvotājam, jo 
nu būs iespēja savus tuviniekus 
pienācīgi aizvadīt uz mūža mājām.  

Labu vārdu nekad nav par daudz, 
tādēļ svētku uzrunas laikā novada 

priekšsēdētāja izteica vislielāko  
pateicību visiem atbalsta un palīdzī-
bas sniedzējiem — celtniekiem,  
domes darbiniekiem,  deputātiem 
un citiem novada iedzīvotājiem. 

Pēc kapličas iesvētīšanas un  svēt-
ku uzrunām, pasākuma apmeklētāji 
tikai aicināti apskatīt jauno celtni. 
Kapličas plašo un gaišo zāli vienā 
mirklī piepildīja cilvēku straumes. 

Pēc nelielu tehnisko darbu pabeig-

šanas, kapliča būs pieejama izvadī-
šanas ceremoniju īstenošanai. 

Dagnija Dudarjonoka  
Vārkavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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„Leģendu nakts” pasuocīņs Randaukys  muižā 

Loba dīna meilī  laseituoji, ari itū  godu,  oktobra mie-
nesī Randaukys  muižā  beja sareikuots  „Leģendu 
nakts” pasuocīņs! Itū raizi vokors beja veļteits  čajam, 
gribējom ceļt gaismā senču gudreibys, izzynuot voi 
atguodynuot sev un cytim kaidys vierteibys ir myusu 
apleicīnī.  Sarunu  par čaju suoce latgaļu patriots un 

nūvodpietnīks Ivars 
Logins nu Viļakys. 
Īspiejams, čajs  par  
kuru stuostēja Ivars 
byus myusu  
„zeimūls”. 
Par augu lobajom 
eipa-
šeibom 
plošu 

prezentaciju un čaja  paraugus beja atva-
duš Leiksnys pogosta  aktīvūs sīvīšu ap-
vīneiba „Saulis taka”.  Pasuocīņa  dalinī-
kim  beja vareiba tūs degustēt un aizpiļ-
deit zynuošonu anketys. Anketeišonys  
rezultati byus paziņuoti cytūs Randaukys  
muižus organizeitūs    pasuocīņūs. Vacūs  
laikūs zuoļu sīvys turēja  par burvem voi rogonom.  
Par itū atraktivā veidā gostim  pastuostēja  aktīvūs sī-
vīšu apvīneiba, pasuocīņa  dalinīkim stuostūt lobus 
padūmus. 
Taipat pasuocīnī izastuojās myusu sābru  „Cimišku” 
solys zuoļu čaja zynuotuoja  Dagneja Dudarjonoka,  
kura pastuostēja par  Dubnys krostūs salaseitom zuo-

ļom,  tyka paraudzeits 
ūzula  zeiļu kopejs ar  
pīnu. Par  zeiļu kopeja  
pagataveišonu indivi-
duali interesieja myu-
su goste Eroparla-
menta deputate. Var 
jau byut,  ka itū recepti 
dzierdēs ari Briselī un 
brauks baudeit zeiļu 

kopeju iz Randauku. 
Cīši interesantu stuostejumu ar demostrejumu snīdze 
pans Antonijs, nu Grocišku  poļvarkys.  Nu juo  uz-

zynuojam,  ka vacūs  laikūs gosti muižā tyka sagaideiti 
ar čaji un eisynuoja  
laiku  ar  sarunom  
pi samovara, kura 
saturs beja juoiz-
dzer tukšs, sovai-
žuok  saiminīks 
varēja apsavai-
nuot. Pi čaja beja 
vysaidi soldonumi.  
Muižys  sovinīks 
Arvids Turlajs  snī-
dze eisu  puorskotu  par muižys agruokajim saiminīkim 

Plateru-Zibergu gimeni. Plašuok par 
tū var izzynuot organizeitu ekskurse-
ju laikā. 
Pasuocīni nūslēdze Vuorkovys ama-
teru teātris „Kulda”,  kuri izspēlēja 
seneju 
puorso-
ku. 
Juo-
soka,  

ka jūs akteru muoksla 
beja izcyla,  taipoš  jī 
beja speciali itam pasu-
cīņam saguoduojuš glei-
tus princešu un preileņu 
tārpus. 
Pasuocīņs  beja cīši daudzveideigs un ilga da puš-
nakts,  juo vādzēja paruodēt vysu,  kū beja sagatavuo-
juš myusu atbaļsteituoji. Beja  vērts tū  radzēt un dzier-

dēt kluotīnī. 
Vēļreiz  pasasokom  
vysim  par  izruodeitū 
interesi gon  organizato-
rim, gon  atbaļsteituojim 
un  gostim.  
Paļdis un iz sasatikšonu 
cytu raizi! 

Faimja Turlaja 
Randaukys muiža 

Citi notikumi novadā 

Šajā laikā novadā notika arī citi pasākumi, 21. oktobrī notika „Lauksaimnieku balle”,  
5.novembrī senioru biedrība Vārkavas novada pensionāri” nosvinēja 10 gadu jubilejas 
pasākumu. Savukārt, 5. novembra vakarā visi tika aicināti uz Vārkavas tautas namu  
svinēt Ģimeņu svētkus, kur kāzu jubilejās tika sveiktas novada ģimenes un koncertu 
sniedz mūziķis IGO. 10.novembrī Vārkavas vidusskolā tika jestri svinēta Mārtiņdiena, 
bet 11.novembrī  tika rīkots pasākums „Melnās kafijas vakars”. Paldies par atsaucību 
un palīdzību pasākumu  īstenošanā un apmeklēšanā!  Pasākumu  fotogrāfijas  var 
apskatīties novada mājaslapā, sadaļā „Fotogalerija”.  

Ģimeņu svētki (Foto: D.Dudarjonoka) Ģimeņu svētki (Foto: D.Dudarjonoka) 

Melnās kafijas vakars (Foto: A.Lazdāns) 

Mārtiņdienas pasākums Vārkavas vidusskolā (Foto: D.dudarjonoka) 

Melnās kafijas vakars (Foto: A.Lazdāns) 
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Saruna ar jaunajiem zemniekiem Raiti un Arti Stuburiem 

Turpinot ideju vairāk sarunāties ar 
mūsu novada iedzīvotājiem un šīs 
sarunas atspoguļot  rakstiski, no-
vembra informatīvajā izdevumā, 
piedāvāju nedaudz ieskatīties divu 
jaunu, glaunu un spraunu puišu 
dzīvēs, ikdienā, pārdomās. Tie ir 
čaklie, dzīvespriecīgie un viesmīlī-
gie Borkovas puses saimnieki, brāļi 
– Artis un Raitis Stuburi.  

 
Brāļi ir dzimuši Preiļos, auguši 
dzimtajā Vārkavā, pirmās zināša-
nas smēlušies vietējā Vārkavas pa-
matskolā, pēc tam mācības turpinā-
juši Preiļu Valsts ģimnāzijā. Abi stu-
dējuši Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātē (LLU) un šobrīd savā 
dzimtajā pusē, katrs vada savu 
zemnieku saimniecību. 
 

Arti, kā tu no Jelgavas nokļuvi 
atpakaļ Vārkavas novadā?  
 

Artis: Studēju Jelgavā (LLU) Lau-
ku inženiera fakultātē — program-
mā  būvinženieris.  Studēju 3 ga-
dus, tad vecāku saimniecība papla-
šinājās un mani sāka vairāk intere-
sēt lauksaimniecība un tāpēc arī, 
nepabeidzis studijas, atgriezos mā-
jās. Tad parādījās iespēja mācīties 
par lauksaimnieku Viduslatgales 
profesionālajā vidusskolā un tā es 
iestājos neklātienes grupā, mācījos           
2 gadus un skolu pabeidzu. Sāku 
pamazām piedalīties projektos. 
2015. gadā nodibināju savu saim-
niecību SIA „SilaRūķi”, kas nodar-
bojas ar graudkopību.  Audzējam 
auzas, rudzus, vasaras miežus, zie-
mas un vasaras kviešus un šogad 
bija iesēti arī zirņi un griķi. Esam 
bioloģiskā saimniecība. 
 

Dosim vārdu Raitim.  
 

Raitis: Šogad es absolvēju LLU, 
Lauksaimniecības fakultāti un    at-
griezos. Es jau sen zināju, ka  at-
griezīšos mājās, jebkurā gadījumā, 
jo gribas palīdzēt vecākiem un brā-

lim. Pagājušajā gadā arī es uzrak-
stīju projektu, jauno lauksaimnieku 
programmā un pārņēmu tēva zem-
nieku saimniecību „Mežlejas”. Mēs 
arī esam bioloģiskā saimniecība, 
nodarbojamies ar piena lopkopību 
— audzējam slaucamās govis un  
jaunlopus.  
 

Jums abiem bija plāns pēc studi-
jām atgriezties uz Vārkavas no-
vadu vai vienkārši tā notika?  
 

Raitis: Jā, protams vecāki nebija 
īpaši priecīgi, ka mēs izvēlējāmies 
šo ceļu, viņi domāja, labāk, lai ejam 
dzīvot pilsētā, laukos ir grūti un tā… 
Bet laikam ejot sapratu, ka gribas 
uz mājām, gribas pašam te kaut ko 
darīt.  
Artis: Agrāk nodarbojāmies ar 
cūkkopību, audzējām sivēnus. Bija 
ap kādām 20 sivēnmātēm audzē-
jām arī nobarojamās cūkas un tad 
sākās tā krīze, cūkas likvidējām un 
pārgājām uz piena lopkopību. Stu-
diju laikā zināju, ka te ir saimniecī-
ba un varēšu palīdzēt, kaut kā vilka 
uz mājām. Biju paņēmis akadēmis-
ko gadu, un tad vairs studijas neat-
sāku. Ja man tagad vajadzētu mā-
cīties, būtu ļoti grūti, jo galvā visu 
laiku būtu domas, ka ir jāstrādā, 
jāsēj, jāpļauj.  
Raitis: Tāpat kā man bija studiju 
laikā Jelgavā, rakstu bakalaura dar-
bu, un zinu ka mājās pilnā sparā rit 
sēja, bet man ir jāatrodas skolā un 
jāraksta noslēguma darbs. Tik grūti 
ir būt pilsētā, ja zini, ka mājās viss 
notiek un, ka citi nevar paspēt visu 
izdarīt. Cik labi, ka skola ir pabeig-
ta, un iegūtas zināšanas, kas tiek 
regulāri papildinātas kursos un se-
mināros.  
 

Vai universitātē apgūtais šobrīd 
darbā noder? 
 

Raitis: Studējot ļoti daudz var gūt 
ne tikai no lekcijām un praktiska-
jiem darbiem, bet arī no kursa bied-
riem. Bieži vien, visi kopā pārrunā-
jam, kādas saimniecības kuram ir, 
kā tiek strādāts utt. Studiju laikā, 
protams, uzzināju daudz jaunas 
informācijas. Mums tika rīkoti arī 
braucieni uz citām saimniecībām, 
kur  varēja praktiski redzēt, kā tiek 
strādāts citur. 
 

Jums ir liela ģimene.  
 

Raitis: Jā, mūsu ģimenē ir tētis 
Gunārs un mamma Zinaīda un  mā-

sa Guna. Rokas stiepiena attālumā 
mitinās mūsu vecvecāki Pēteris un 
Anastasija. 
Artis: Māsa šobrīd studē LLU, 
Ekonomikas fakultātē. 
 

Viņa arī plāno atgriezties nova-
dā? 
 

Artis: Laiks rādīs, un slikti jau 
nebūtu! 
Raitis: Nu kur tad bez māsiņas… 
Ja būs iespēja te strādāt un iegūta 
izglītība, vienmēr gaidīta dzimtajās 
mājās. 
Dzirdēju, ka abi esat mednieki? 
 

Raitis: Jā, vakar bijām medības. 
Pirmā diena sanāca tāda “tukša”, 
dzīvnieku bija ļoti daudz, bet šajā 
reizē dzīvnieks bija viltīgāks un 
gudrāks nekā mēs... Nekas, laika 
vēl ir diezgan, paspēsim. Medības 

mums ir hobijs. Mēs esam mednieki 
ceturtajā paaudzē — vecvectēvs, 
vectēvs, tēvs un mēs. Sākumā me-
dībās piedalījāmies kā dzinēji, lai-
kam ejot esam kļuvuši par pilntiesī-
giem medniekiem. 
Artis: 2012. gadā Preiļos notika 
mednieku kursi, kuros tikām iepa-
zīstināti ar medību teoriju, praktisko  
šaušanu, lai pilnvērtīgi vārētu no-
kārtot mednieka eksāmenu. 
Raitis: Kā pienāk dzinējmedību 
sezona tā —  sestdienās, svētdie-
nās darbus liekam pie malas un 
dodamies mežā. Esam mednieku 
kolektīva ’’Vārkava’’ biedri. Ja turpi-
nām par hobijiem, agrāk gan es, 
gan Artis spēlējam futbolu Preiļos 
sporta klubā „Cerība”. Ieguvām da-
žādus kausus un medaļas. → 
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 Sākums 8.lpp.  

Kā šobrīd izskatās lauksaimnie-
cības joma Latvijā? 
 

Raitis: Grūti spriest,  bieži vien ir 
tā, ka runas nesakrīt ar notikumiem.  
Dažbrīd uznāk bailes kaut ko ie-
sākt, jo nevar zināt, kas sagaida 
nākotnē. Šobrīd situācija lauksaim-
niecībā, līdzīgi kā citur, arī ir nesta-
bila. Piemēram, gribas uzcelt  jaunu 
novietni,  bet nav drošības sajūta 
ka, piemēram, piena vai graudu ce-
na turēsies esošajā līmenī.  Ar pašu 
līdzekļiem to ir grūti izdarīt, tāpēc ir 
jādodas pēc palīdzības uz kādu no 
kredītiestādēm, bet bankas mūsdie-
nās ir ļoti piesardzīgas. 

 

Jūs aktīvi piedalāties arī projektu 
konkursos?  
 

Raitis: Jā, izmantojam iespējas, 
un jau esam realizējuši projektus, 
kas saistīti  ar jaunas, gan lietotas 
tehnikas iegādi. Agrāk, kad tēvam 
bija saimniecība, viņi bija startējuši 
uz naturālo saimniecību un moder-
nizācijas projektiem. Es, kad pārņē-
mu tēva saimniecību, tad es uzrak-
stīju jauno zemnieku projektu iegā-
dājamies tehniku, tāpat arī Artis. 
Pateicoties Eiropas fondiem, zem-
niekiem ir lielākas iespējas iegādā-
ties modernu tehniku. 

Artis: Pateicoties jaunai tehnikai, 
aug darba ražīgums, samazinās 
lauksaimnieciskās darbības izmak-
sas.  
 

Kā tas ir vadīt zemnieku saimnie-
cību? 
 

Raitis: Nekas nenākas viegli, 
vienmēr atrodas grūtāki brīži, bet 
cenšamies vienmēr ar visu tik galā. 
Artis: Labi, ka mēs ar Raiti esam 
divatā. Varam divatā plānot vienas 
un otras saimniecības darbus. Nav  
jau tik traki! 
 

Jūs esat apmierināti ar dzīvi 
šobrīd? 
 

Raitis: Nežēlojamies — mums ir 
savs  laiks, lai atpūstos un izklaidē-
tos, bet ja raujam — tad raujam! 
(Smaida.) 

Artis: Ikdienā strādājam plecu 
pie pleca, tāpēc mūsu darbi rit raiti 
un bieži vien varam viens pie otra 
griezties pēc padoma, kas un kā 
būtu labāk. 
 

Vai būt lauksaimniekam ir stilīgi? 
 

Artis. Kāpēc ne? Protams! 
 

Kāpēc? 
 

Raitis: Tāpēc, ka tā ir! Tu pats 
sev esi saimnieks, tu neesi ne no 
viena atkarīgs. Tu pats izdomāsi ko 
un kā attiecīgajā situācijā darīt un 
pieņemsi pats pareizu lēmumu. 

Artis: Jo tā ir tava sirdslieta, tavs 
darbs. 
 

Kādus svētkus svinat kopā ar 
ģimeni? 
 

Artis: Kā jau ierasti, tās ir dzim-
šanas dienas, vārda dienas, Mā-
miņu diena, Lieldienas un vismīļā-
kie svētki Ziemassvētki un jaunā 
gada sagaidīšana. 

Raitis: Ar radiem parasti tieka-
mies kapusvētkos un lielākās jubile-
jās. Pavasarī vecvecākiem bija 80. 
gadu jubileja, kura sapulcināja lielo 
radu saimi. 
 

Kā jums ir ar ģimeņu sarunām? 
 

Raitis: Mēs mājās vienmēr runā-
jām, visu kopīgi apspriežam. Mam-
ma vienmēr zina, kur mēs esam, ko 
mēs darām. Katram ir sava loma. 
Arī strādājot uz lauka, katram ir savi 
pienākumi — tētis mums ir sagād-
nieks, piegādā detaļas, degvielu. 
Mamma un māsa rūpējas par garšī-
gām ēdienreizēm. 
 

Artis: Ģimenē mācītais ir pamats 

visai mūsu dzīvei. Mājas ir vieta, 

kur tu vienmēr būsi sagaidīts, uz-

klausīts un vajadzīgs. 

Jūs esat malači! 
 

Raitis: Cenšamies… (Smaida.) 

Artis: Par to jāpasakās vecākiem, 
kuri veltīja daudz laika mūsu audzi-
nāšanai, skološanai, kuri iemācīja 
būt par labiem cilvēkiem. 

Raitis: Protams, ir dienas, kad 
viss nav skaisti — kaut kas salūzt, 
vai nevar paspēt visu ieplānoto   
izdarīt.  

Artis: Manuprāt, pats galvenais 
ir, lai veselība turētos laba gan sev, 
gan vecākiem, vecvecākiem un 
draugiem. 

Raitis: Draugi mums ir neatsve-

rami palīgi, lai cik aizņemti būtu pa-
ši, vienmēr steidzas palīgā. Nav 
tādas dienas, kad mēs ar viņiem 
nesazvanītos.  

Artis: Kā saka nevar jau visu lai-
ku tikai strādāt, jo laukos darbi   ne-
kad nav padarāmi… Darba aizņem-
tības dēļ esmu pametis tautiskās 
dejas, kur abi ar māsu dejojām.. 
Nedaudz žēl! 

 

Lieliski, ka ir tādi labi kaimiņi un 
draugi! 
 

Raitis: Esi pats labs un arī visi 
pārējie būs labi-tāds ir mūsu moto! 
Prieks par kaimiņu zēniem, ar ku-
riem jau esam draugi no bērnības, 
mūsu intereses par lauksaimniecī-
bas jautājumiem ir līdzīgas.                                                                                           
Ir mums arī tā saucamie sirdsdrau-
gi, arī viņi tāpat kā mēs ir jaunie 

lauksaimnieki, mums ir daudz par 
ko diskutēt. Kopa ballējam, brau-
cam uz kino, dažādiem pasāku-
miem. Tā uzlādējam sevi  un  ir  
stimuls strādāt… (Smejas.) 
 

Tuvojas valsts svētki, ko jūs gri-
bētu novēlēt Latvijai, novadam 
un katram Latvijas iedzīvotājam? 
 

Artis: Nekad neapstāties pie sa-
sniegtā, tiekties uz jauniem mēr-
ķiem, meklēt jaunas izaugsmes ie-
spējas, censties jebkuru darbu pa-
veikt pēc labākās sirdsapziņas. 
Man ir liels gods dzīvot Vārkavas 
novadā, Latvijā. Šeit ir manas mā-
jas, šeit man ir dot iespēja dzīvot, 
strādāt, pilnveidoties.  
 

Raitis: Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo 
Vārkavas novads un visi darbīgie 
ļaudis tajā! Lai līgojas labības lauki, 
veidojas stipras ģimenes, lai ir 
darbs, miers un maize! 
 

 

Dagnija Dudarjonoka  

Vārkavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Jauna adrese SEB bankas filiālei  
Daugavpilī: Rīgas iela 40 

 

Ar 28. novembri SEB bankas filiāle Daugavpilī uzsāks darbu jaunās, 
mūsdienīgās un klientiem ērti pieejamās telpās Rīgas ielā 40.  
 

Pašreizējā filiāles atrašanās vietā Ģimnāzijas ielā 12/2 klientus apkalpos 
līdz 25. novembra darba dienas beigām. 
 

Jaunajās telpās filiāles darbinieki gan privātpersonām, gan uzņēmējiem 

sniegs finanšu konsultācijas, kā arī skaidras naudas pakalpojumus. 

Tāpat filiāles telpās klientiem būs pieejams internetbankas terminālis.  

Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs — darba dienās 9:00-17:00.  

Papildu informācija zvanot pa tālr.: 26556965 vai rakstot uz  

E-pasta adresi: Martins.Panke@seb.lv 
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Valsts asinsdonoru centrs aicina 
6.decembrī Kultūras centra zālē 
(Skolas iela 5, Vecvārkava) laikā no 
09.00 līdz 12.00 ziedot asinis.  

Aicina iesniegt fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai 
 

Vārkavas  novadpētniecības muzejs un Upmalas bibliotēka  laipni   aicina  
ņemt  dalību  ziemas fotoizstādes veidošanā. Līdz š.g. 1.decembrim  visi  
novada iedzīvotāji  lūgti iesūtīt  vai atnest nokopēšanai  fotogrāfijas   par  
tēmu „Ziema:  ainavas, tradīcijas, sadzīve”, norādot arī fotogrāfijas nosau-
kumu un autoru.  
Saņemtie  foto  tiks  izmantoti   ziemas  fotoizstādes  veidošanai Vārkavas 
novada Kultūras centra   zālē. 
Fotogrāfijas var iesūtīt uz e-pastu: elillija@inbox.lv   
vai  alda.upeniece@gmail.com  

Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā! 
 

Lai stiprinātu novada identitāti un publisko tēlu, aicinām 
ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekšlikums no-
vada saukļa izveidošanai. Novada sauklis ir īsa, viegli ie-
gaumējam  frāze vai teikums, kas raksturo novadu, pie-
mēram: „Rēzekne — pilsēta Latgales sirdī”,    Saldus — 
„medus  piliens  Kurzemē”,  „Preiļi — vieta,  kur  gribas 
atgriezties”. Savas idejas par to, kā varētu izskanēt Vārka-
vas novada sauklis, aicinām izteikt līdz 29. novembrim, 
rakstot uz e-pasta adresi: info@varkava.lv vai zvanot pa 
tālr.: 20385972 (Dagnija) vai darba laikā atnākot uz Vār-
kavas novada pašvaldības domes administrācijas ēkas 
(Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetu. Viena persona 
var iesniegt vairākus saukļa variantus. 

Jautājumi, kas varētu rosināt idejas: 1) kā, Jūsuprāt, vienā 
teikumā varētu raksturot Vārkavas novadu;  2) ar ko Vār-
kavas novads atšķiras no citiem novadiem; 3) par ko Jūs jūtaties lepni savā novadā; 4) ja Jums pilnīgi nepazīsta-
mam cilvēkam būtu jāizstāsta par savu novadu, ko Jūs vispirms stāstītu?  

Iesniegtās idejas tiks izvērtētas, un vislielāko atbalstu guvusī ideja tiks izmantota novada tēla veidošanai — mā-
jaslapā, izdevumos, prezentācijās u.c. Iesniedzot saukli, lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju 
un frāzes pamatojumu (kā šis teikums raksturo novadu, kādēļ būtu jāizvēlas tieši šis sauklis?). 

DAŽĀDI JAUNUMI 

mailto:elillija@inbox.lv
mailto:alda.upeniece@gmail.com
mailto:info@varkava.lv
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 Izstāde "Rudens garša"  

 
No 10. līdz 25. novembrim 
Vārkavas novada Vanagu 
bibliotēkā būs skatāma 
izstāde "Rudens garša". 
 

 Apmeklētāji varēs iepazī-
ties ar ziemas ābolu šķir-
nēm, augļkopības literatū-
ru, ābolu uzglabāšanas 
nosacījumiem,   degustēt 
ābolus, kā arī dot savu 
vērtējumu par tiem un da-
līties savā pieredzē par 
ābolu šķirnēm.  
 

Mūsu Latvija 
 
Kas ir Latvija?  
Skaista pirmā dārza  puķe. 
Silta zupa, kad esi mājās. 
Tā ir Latvija mums visiem. 
 
Kāda ir Latvija? 
Maza, bet skaista kā mātes smaids. 
Brīva, bet aizņemta kā tētis darbā.  
Tāda ir mana un arī jūsu Latvija.  
 
Cik liela ir Latvija?  
Mazliet par mazu, lai atstātu vienu. 
Mazliet par lielu, lai plaukstā apmīļotu.  
Tik liela ir mūsu Latvija.  
 
Ne vienmēr mēs varam atbildēt, ja prasa: 
Kas ir Latvija? 
Taču, ja nezini, ko atbildēt, saki:  
Latvija ir manas mājas. 
 
Bet vissvarīgāk ir neaizmirst,  
Ka šeit mūs visi mīļu prātu gaida,  
Ka šeit mēs esam brīva tauta.  
Ja zini šo, tad tu esi latvietis.  
 
 

Ieva Apšiniece  
Vārkavas vidusskolas 5.klases skolniece 

Līdz 5. decembrim aicinām izvirzīt sava novada cilvēkus Latgales 
gada balvai 2016. 

 
Balvas tiks pasniegtas 7 nominācijās: 

 Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”; 

 Latgales gada aktīvākais jaunietis;  

 Latgales gada ģimene; 

 Latgales gada varonis; 

 Latgales gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimnie-
cības izaugsmē”; 

 Latgales gada aktīvākais seniors; 

 Latgales gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai 
piemēru iedvesmo citus). 

 
 

Pretendentus var izvirzīt triju fizisku personu grupa vai juridiska per-
sona. Lai pieteiktu pretendentus, nepieciešams aizpildīt pieteikuma  
anketu un nosūtīt to pa e-pastu: asmulatgalits@gmail.com vai pa 
pastu: Gaismas iela 4-16, Daugavpils, LV-5417. Pieteikuma anketu 
var atrast novada mājaslapā sadaļā „Jaunumi”. 
 
 

Gada balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2017.gada 28.janvārī 
Maltas pagasta kultūras namā (1.maija ielā 80, Maltā, Maltas pagas-
tā, LV-4630). Balvas pasniegšanas ceremonijā visus priecēs gan 
dejotāji, gan dziedātāji. Uzvarētājiem balvas pasniegs Latvijā un Lat-
galē pazīstami un ievērojami cilvēki. Pēc pasākuma ikviens varēs 
nobaudīt īstu Latgales virtuvi, kā arī personīgi apsveikt uzvarētājus. 
  
Pasākuma organizatori — biedrība “Asmu Latgalīts” — kandidātu   
pieteikumus pieņem līdz 2016.gada 5.decembrim. 
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētās miršanas: 

 

Vincents Vaiders (27.04.1930 —10.11.2016.) 
Janīna Lazdāne (10.08.1935 —10.11.2016.) 

 

Vārkavas novada dome tuviniekiem izsaka  
visdziļāko līdzjūtību! 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētās dzimšanas: 

 
15.10.2016. dzimis Rūdolfs Vuškāns.  

 

31.10.2016. dzimis Jānis Kusiņš. 
 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic 
jaundzimušo vecākus Līgu un Sandi Vuškānus, un Laumu 

un Jāni Kusiņus!  

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”. 


