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Lieldiena aust un staro 

No trejdeviņām šūpolēm 

Tālās bērnu dienās 

Debesīs sviestām –  

augstu līdz saulei. 

/V. Toma/ 
 Pēdējā laikā viss notiek kaut kā nepareizi: ziemā – 
rudens , pavasarī – ziema, vasarā varbūt tikai sāksies pavasa-
ris. Bet lai nu kā dabā notiek, visiem sirdīs jau ir sen gaidītais 
pavasaris. Un pavasarim vajadzētu nākt ar jaunām cerībām un 
plāniem, bet tā vietā ir nedrošība un nestabilitātes sajūta. Li-
kās, ka Latvijas zemniekiem beidzot būs pienākuši labāki laiki 
un par padarīto darbu un saražoto produkciju varēs saņemt 
pienācīgu samaksu. Bet kas Tev, cilvēk, dos tādu laimi? Pār-
strādātājiem vienalga atrodas kāds iemesls, lai nemaksātu ra-
žotājam pienākošos. Un šādos gadījumos vienkārši nolaižas 
rokas un nav ko teikt, jo bērni ir jāskolo šodien un paēst parīt 
par vakardienu mēs nekā nevaram.  
 Bet varbūt tomēr arī šoreiz atgaiņāsim drūmās do-

mas, iztaisnosim muguras un lepni pacelsim galvas, lai cīnītos 
tālāk par savu vietu zem saules.  

Jaukas un gaišas Lieldienas vēlot, Jūsu Vārkavas novada do-
mes priekšsēdētaja Antra Vilcāne. 

Priecīgas Lieldienas! 

2008.gada 26.februārī notika domes sēde, tās lēmumi:                                                                          
Vārkavas novada speciālo budžetu 
2008.gadam apstiprināšana  
Dome nolemj: Apstiprināt Vārkavas no-
vada domes saistošos noteikumus Nr.19 
„Par Vārkavas novada speciālo budžetu 
2008.gadam“.Vārkavas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.19 „Par Vārkavas 
novada speciālo budžetu 2008.gadam” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas. 
Par parakstu vākšanas vietas noteik-
šanu. 
Tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
likuma „Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” ierosināšanu noteikt parakstu 
vākšanas vietu Vārkavas novadā : Vār-
kavas novada dome, Skolas ielā 
5,Vecvārkava. 
Par samazinājuma piešķiršanu par 
izpērkamo zemi. 
Piešķirt Andrim NEICENIEKAM 
samazinājumu par izpērkamo zemi:26%. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piešķiršanu politiski repre-
sētajai personai. 
 Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājumu 50% apmērā Monikai 
CAKULEI par 12,0 ha uz 2008.gadu kā 
politiski represētajai personai. 
Iesniegumu izskatīšana. 
      1.Piekrist piešķirt Jura KEIŠA nekus-
tamajam īpašumam nosaukumu 
„SPULGAS”, kadastra apzīmējums 
76640060140. Šo lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antoni-
jas iela 6, LV -1010) viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas. 
Noteikt Riharda SVENČA  īpašumam 
„STRAUJUPE”- zemei ar uz tās esoša-
jām būvēm sekojošu adresi: „Strodi”, 
Vārkavas novads, Upmalas pagasts, Pre-
iļu rajons. 
Noteikt Jāzepa STRODA  īpašumam 
„ANNAS”- zemei ar uz tās esošajām 

būvēm sekojošu adresi: „Strodi”, Vārka-
vas novads, Upmalas pagasts, Preiļu 
rajons. 
Noteikt Jura KEIŠA  īpašumam 
„SPULGAS”- zemei ar uz tās esošajām 
būvēm sekojošu adresi: „L-Stradišķi”, 
Vārkavas novads, Upmalas pagasts, Pre-
iļu rajons. 
Noteikt SIA TELE 2  nekustamajam 
īpašumam „Bāzes stacija”- zemei ar uz 
tās esošajām būvēm sekojošu adresi: 
„Lapegles” Upmalas pagasts, Vārkavas 
novads, Upmalas pagasts, Preiļu rajons. 
Piekrist SIA ”SVELS” tirdzniecībai no 
„Autoveikals 3” „MB 711”,valsts Nr.FD 
8895 ar lopbarību, spēkbarību, barības 
piedevām visām mājdzīvnieku grupām, 
lopbarības sāls, putraimi, klijas, milti, 
ceturtdienās Vārkavas novada teritorijā 
sekojošā maršrutā: 

Upmala plkst.12.00-12.15 
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Jūsu projekta pieteikuma reģistrācijas lapa ir saņemta un 
izskatīta. Kopumā ir reģistrēti 27 pieteikumi ( 3 no Arendo-
les, 1 no Lazdāniem, 6 no Rimicāniem, 6 no Vanagiem, 11 no 
Vecvārkavas). Kā jau Jūs iepriekš bijāt informēti, uzvarēs un 
finansējumu iegūs tikai 10 no tiem. Vistuvākajā laikā ( 20., 
24., 25. martā) gaidiet zvanu par žūrijas apmeklējumu. Žūrija 
( Antra Vilcāne, Anita Ruča, Maija Praņevska) lielā pro-
jektu skaita dēļ strādās 2 dienas. Jau precīzi zināms, ka pirmā 
diena būs 26. martā, kad kopā ar žūriju projektus apmeklēs arī 
KNHM fonda direktors Kees Joosse. 

Cienījamie projektu vadītāji! 
Jums vajadzēs žūrijai īsumā atspoguļot projektu pieteiku-

ma reģistrācijas lapas saturu, t.i., pierādīt un pārliecināt, ka 

Jūsu projekts sabiedrībai ir visnepieciešamākais. Gaidiet ma-
nu zvanu! Pateicos par Jūsu aktivitāti un atsaucību! Veidosim 
arī turpmāk savas kopējās mājas aizvien daiļākas! 

Projekta uzvarētāji taps zināmi aprīļa otrajā pusē. To va-
dītāji, tātad 10 no jums, turpmākos norādījumus saņems aprīļa 
beigās. Projektu realizācija notiks no 1. maija līdz 31. augus-
tam. Septembrī veiksim projektu prezentācijas tūri! 

Vēlot veiksmi un priecīgas Lieldienas, 

Maija Praņevska, šī projektu konkursa administratore  
Vārkavas novadā  

(tālr. 65484228, 26611934). 

Nīderlandes fonda KNHM un Vārkavas novada do-
mes mazo grantu projektu konkursa „Nav komunikā-

cijas, nav sadarbības” paziņojums. 

Ar rosīgiem notikumiem iesācies 
Jaunais 2008. gads. Skolas saimes ikdie-
na aizrit gan gatavojoties olimpiādēm, 
gan piedaloties un organizējot dažādus 
pasākumos. 

Jauns pasākums skolā bija mīlestības 
diena- 14. februāris. Labu vārdu nekad 
nav par daudz, bet īpaši daudz mīļu svei-
cienu saņēma skolotāji, kā arī skolēni. 
Notika sadziedāšanās, mīlestības baudī-
šana „caur vēderu”, kur bērni skolotā-
jiem bija sagādājuši eksāmenu ar dažā-
diem ēdieniem, uzzinājām interesantus 
faktus par Valentīndienas vēsturi. 

Februāra nogale un marts aizritēja 
priekšmetu nedēļu gaisotnē. Februāra 
nogale bija valodu nedēļa, piesātināta ar 
dažādiem konkursiem, uzdevumiem, 
informatīvo materiālu. 

No 10.-14. martam notika matemāti-
kas nedēļa, kura iesākās ar mazo mate-
mātikas olimpiādi, labākos rezultātus 
tajā guva Mairis Stikāns, Ieva Mičule 
un Jānis Vanags. Nedēļas noslēgumā 
bērni uzstājās ar radošajiem darbiem 
matemātikā, notika mīklu minēšana, bet 
vislielāko jautrību izraisīja uzdevums no 
cikla „Jautrā skola”. 

Zēni aktīvi piedalījās bērnu un jaun-
iešu tehniskā jaunrades centra konkursā 
„Vertikāle” 5.- 8. klašu skolēniem- zēni 
veica mājas darbus- testus erudīcijā, pēc 
tam notika praktiskā daļa- helikoptera 
modeļa konstruēšana. Dāvis Stikāns 
ieguva 3. vietu, Raimonds Jakimovs – 
atzinību. 

Mūsu skolas 3 zēni- Raimonds Jaki-

movs, Dāvis Stikāns un Raitis Lietau-
nieks piedalījās konkursā „Superpuika” 
Rīgā, rajona komandas sastāvā, skolotā-
ja Guntara Ormaņa vadībā. 

9.klases skolnieks Mairis Stikāns 
piedalījās vēstures un krievu valodas 
rajona olimpiādē, Ieva Mičule (8. kla-
se)- krievu valodas olimpiādē. 

Krāšņā Lieldienu rotā skola saposta 
nedēļā pirms brīvdienām. Skolu rotā 
neskaitāmi zīmējumi- gleznojumi ar 
tēmu „Skaistākā Lieldienu ola”, katra 
klase un bērni individuāli veidoja krāš-
ņas kompozīcijas. Skolā valda jauks 
pirmssvētku noskaņojums. 

Aktivitātes Rimicānu pamatskolā 

Lieldienām veltītā skolēnu izstāde 

Matemātikas nedēļas ietvaros 
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Marts ir pārmaiņu laiks - tuvojas pavasaris un mostas daba. 
Arī bibliotēkas šis ir ievērojamu pārmaiņu laiks un kā jebkuras 
pārmaiņas dzīvē, tas nes līdzi arī ko negatīvu. Lai uzlabotu 
darba kvalitāti un varētu palīdzēt iedzīvotājiem dažādās dzīves 
situācijās, bibliotēku darbinieki ļoti daudz mācās. Tas aizņem 
laiku un bieži novada bibliotēkas ir slēgtas, tādēļ atvainoja-
mies novada iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Varam 
iepriecināt ar to, ka bibliotēkās ienāks jauna tehnika, paplaši-
nāsies bibliotēkas iespējas palīdzēt studentiem un skolēniem 
mācībās, kā arī visiem novada iedzīvotājiem varēsim sniegt 
informāciju, kas palīdzēs daudzās dzīves situācijās. 

Novadu bibliotēkas pagājušā gadā, pateicoties novada va-
dības atbalstam, ir paplašinājušas savus grāmatu fondus, lai 
katrs atrastu sev ko piemērotu gan izziņai, mācībām un izklai-

dei. Atbalstīti arī Valsts Kultūrkapitāla fonda projekti „Bērnu 
Žūrija”, kā arī Upmalas bibliotēkas projekts „Jaunu grāmatu 
un citu izdevumu iegāde publiskajās bibliotēkās”, un šis pro-
jekts ļāvis bibliotēku fondu papildināt ar vērtīgām un skaistām 
grāmatām kopumā par 457 Ls. Ir iegādātas arī jaunās grāma-
tas, ar kurām jau var iepazīties. 

Pavasaris ir īstais laiks, lai domātu par to kā padarīt savas 
sētas krāšņākas, tāpēc Upmalas bibliotēkā varat iepazīties ar 
grāmatu izstādi, kas veltīta daiļdārzniecībai. 

Priecīgas, krāsainas un saules pielietas Lieldienas visiem 
novada iedzīvotājiem vēlot – 

 Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece. 

Atkal ir pienācis marts ar kūstošiem 
ūdeņiem, zemes smaržu un baltajiem 
sniegpulkstenīšiem. 

Aizritējis 2007. gads un nemanot 
pienācis 2008. gada marta mēnesis. Lai 
arī kāds būtu gadalaiks, bibliotēka ir 
bijusi un arī būs kā kultūras, izglītības 
un informācijas centrs, kur katram ir 
iespēja gūt sev vajadzīgo informāciju, 
paplašināt redzesloku, vai arī cilvēciski 
parunāt, dalīties pieredzē, kavēties atmi-
ņās. 

Pateicoties bibliotēkas apmeklētājiem 
jaunais gads priekš mums ir sācies lab-
vēlīgi bibliotēkai. Piedaloties Preiļu rajo-
na pagastu bibliotēku konkursā, Vanagu 
bibliotēka ieguva diplomu par savas 
bibliotēkas atpazīstamības veicināšanu. 
Šis godpilnais nosaukums iegūts tāpēc, 
ka pagājušajā gadā bibliotēku apmeklēja 
Valsts aģentūras sabiedrisko attiecību 
vadītājs K. Rūklis, projekta koordinatore 
Līga Kursīte un Dora Džesika no Ameri-
kas Savienotajām Valstīm. Rudenī Bibli-
otēku apmeklēja Davids Evans no ASV. 

Šis gads ir ienesis jaunas vēsmas 
bibliotēkas darbā. Priecē, ka ir apstipri-
nāts bibliotēkas budžets. Tāpat kā ie-
priekšējā gadā, tā arī šogad visvairāk 
naudas ir piešķirts fonda atjaunošanai 
LVL 1000. Pašlaik bibliotēka ir iegādā-
jusies grāmatas par LVL 170. 

Bibliotēkā ir iekārtotas grāmatu izstā-
des: „Rakstniekam R. Blaumanim- 145 
gadi”, „Rakstniecei Anitai Liepai- 80”, 
„Rakstniecei Ilzei Indrānei- 90”, 
„Dzejniecei Ārijai Elksnei – 80”, 
„Aktrisei Olgai Dreģei- 70”, 
„Lieldienas- Saules svētki”, „Es sapni 
par dzimteni pagalvī likšu”. 

Vanagu pamatskolas skolēni ir ļoti 
čakli datoru izmantotāji- tieši labā nozī-
mē. Skolēni cītīgi strādāja un gatavojās 
projektu nedēļai, kā arī dažādiem kon-
kursiem. 6. klases skolniece kopā ar sko-
lotāju Ivetu Onckuli gatavojas Republi-
kas mēroga konkursam „Mans novads 
valsts vēsturē”. 

Būtībā šis gads solās būt interesants, 
radošs un daudzsološs. Februārī bibliotē-

ku apmeklēja Latvijas televīzijas žurnā-
listes ar Kristu Vāveri priekšgalā. Viņas 
uz Vanagiem devās ar Valsts aģentūras 
kultūras informācijas sistēmas sabiedris-
ko attiecību vadītāja K. Rūkļa rekomen-
dāciju. Saruna notika bibliotēkā, kur 
piedalījās Vārkavas novada domes 
priekšsēdētāja Antra Vilcāne. Rīgas cie-
miņi kopā ar Latvijas televīzijas ciemo-
sies Vanagu bibliotēkā 28. un 29. martā. 
Visus interesentus lūdzu apmeklēt bibli-
otēku 28. martā. Bibliotēkā notiks no-
vadnieku stunda, tālāk risināsies bibli-
otēkas remonta darbi- jāpaplašina bibli-
otēkas telpas, lai tā sekmīgi varētu iziet 
akreditāciju. 

Bibliotēkas vārdā sirsnīgi sveicu vi-
sus Jūs Kristus augšāmcelšanos svētkos! 
Priecīgas Lieldienas! Lai viss izdodas! 

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs 
Glabāsim Lieldienu prieku arvien 
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī 
Lieldienu Saule lai atspīd arvien. 

Vanagu bibliotēkas vadītāja 
Anastasija Vaivode 

... tu lasi- un nebeidzas pasaules stāsts. 

Arī bibliotekāri papildina savas zināšanas 

Pie katras skujas šorīt lietus lāse 
Un katrā lāsē saules stars, 
Ikkatram staram saules krāsa 
Un no šīm krāsām- pavasars !  
Priecīgus un līksmus visiem Pavasara 
svētkus! 
 
    Pavisam drīz ar troksni plīsīs pumpuri 
un viss sazaļos, saule aicināt aicinās iet 
darbos, bet, kamēr vēl nav sākušies tie 
lielie pavasara darbi, vēl var pagūt izla-
sīt kādu labu grāmatu, kura iepriecina 
sirdi. Nupat bibliotēka iegādājās jaunas 
grāmatas – romantiskās literatūras mīļo-
tājiem N. Robertsas romāns „Dienvidū”, 
S. Braunas „Liktenīgā līdzība”, krimi-

nālgabalu cienītājiem –D. Korecka 
„Atgriešanās kods”, tiem, kuriem patīk 
lasīt ievērojamu cilvēku dzīves stāstus 
mīļa būs E.Veidemanes grāmata par 
E.Pāvulu „Zemdegas gruzd”, Mārtiņa 
Sirmā faniem –„Sirmā Latvija”. Mazos 
lasītājus gaida krāsainas pasaku, burvju 
triku un spēļu grāmatas, skolēnus - jaun-
ākā grāmata par Hariju Poteru un dažā-
das enciklopēdijas. Tas ir tikai neliels 
ieskats jaunumos, nāciet paši un aplūko-
jiet, varbūt kādu no visām jums gribē-
sies izlasīt. 
    Portatīvo datoru īpašniekiem pieejams 
bezvadu internets, jūs varat nākt un iz-
mantot, bibliotēkā nemaz nav jāienāk, 

varat sēdēt foajē vai savā mašīnā un 
strādāt. Jaukus svētkus vēlot Rožkalnu 
bibliotēkas vadītāja Iveta. 
    P.S. Bibliotēkas apmeklētāju zi-
nāšanai aprīlī un maijā bibliotēka 
būs slēgta :   
07. – 11. aprīlim ( kursi Preiļu GB ); 
21.-25.aprīlim ( mācības LKK) ; 
6.-9.maijam ( kursi Preiļu GB) ; 
26.-30.maijam ( mācības LKK) 

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja  

Iveta Some 
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Ir pienācis pavasaris ar skanīgajām 
cīruļa dziesmām. Pamazām dabā mostas 
no ziema miega. Arī cilvēki kļūst smai-
dīgāki, neskatoties uz pelēcīgo ikdienu. 

Arendoles bibliotēkā, tāpat kā visās 
novada bibliotēkās, ir saspringts laiks. 
Nopietni jāgatavojas bibliotēku akreditā-
cijai, kas notiks šogad. Šajā jomā daudz 
ir darīts, bet vēl daudz būtu jāizdara – 
īpaši jāpiedomā par bibliotēkas ārējo 
izskatu. Visus aicinu izmantot tās iespē-
jas, ko piedāvā mūsu bibliotēka, proti: 
jaunās grāmatas, periodiskie izdevumi, 
SBA, interneta pakalpojumi. 

Bibliotēkā regulāri tiek noformētas 
literatūras izstādes: „Rakstniekam Rū-
dolfam Blaumanim- 145”, „Aktrisei 

Olgai Dreģei – 70”, „1991. gada barikā-
žu aizstāvju atceres diena”, jaunieguvu-
mu apskats u.c. Nu jau vairākas nedēļas 
bibliotēkā ir skatāma Antona Salīša 
kunga dekoratīvās mākslas izstāde. Iz-
stāde ir ļoti krāšņa un interesanta, un tas 
ir jauninājums bibliotēkas dzīvē. Tikša-
nās ar izstādes autoru notiks 24. martā 
plkst. 13.00 pasākumā, kas veltīts Liel-
dienām. 

Lai veicinātu bibliotēkas sekmīgu 
darbu, jāpateicas daudziem bibliotēkas 
aktīvistiem- lasītājiem. Paldies Malnaču, 
Boroviku, Augšpūļu, Lozdu, Mičuļu 
ģimenēm, vienmēr atsaucīgas ir arī Vai-
vodu un Bramaņu ģimenes. Paldies gri-
bu teikt arī folkloras kopai „Dzeipurs”, 
jo bez viņiem Arendolē nenotiek ne-

viens pasākums. Visi pasākumi tiek lai-
cīgi plānoti un saskaņoti ar Rožkalnu 
KN vadītāju Janīnu Ancāni. 

Nobeigumā visiem saviem bibliotē-
kas apmeklētājiem gribu teikt, ka 
„No visiem dārgumiem visvērtīgākās ir zināša-
nas, 
Tās nevar nozagt, pazaudēt un iznīcināt. 
Darbs un zināšanas uzvar visu.” 
(I. Migla) 

Esam Kristus augšāmcelšanās svētku 
priekšvakarā, tāpēc visiem novēlu prie-
cīgas Lieldienas - cerības un gaismas 
svētkus! 

Arendoles bibliotēkas vadītāja 
Marija Salceviča 

Vārkavas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka no 2008. gada 12. marta līdz 10. aprīlim notiek parakstu vākšana likuma 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. 
Parakstu vākšanas vieta atrodas „Vecvārkavā”, Skolas ielā 5 (Vārkavas novada domes telpās, otrajā stāvā). Parakstu vācējs strā-
dās katru dienu (ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas) no 9.00 līdz 13.00. Līdzi jāņem derīga LR pilsoņa pase. Ar 
informatīvajiem materiāliem var iepazīties pie parakstu vācēja. Kontakttālrunis: 26478052 

Vārkavas novada vēlēšanu komisija 

Vārkavas novada dome lūdz pieteikties iedzīvotājus, kuri varētu piedalīties iepirkumā par Vārkavas novada ceļa malu 
appļaušanu ar izlices pļaujmašīnu. Pretendentiem lūgums pieteikties novada domē līdz 20. aprīlim pie sekretāres vai 
izpilddirektora. Uz šo iesniegumu pamata pretendentiem varēs izsūtīt iepirkuma nolikumu. Nolikumā tiks aprakstīti 
noteikumi uz kuru pamata tiks organizēts darbs. Sīkāka informācija pa tālr. 29446486 

26. martā plkst. 11.00 
Rožkalnu KN notiks pie-
na ražotāju apaļā galda 
apspriede. Sīkāka infor-
mācija pie lauku attīstī-
bas speciālistes S. Zie-
meles 26597153 

Traktortehnikas ikgadējās Valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas 
Vārkavas novadā 2008. gadā 
24.04.2008 un 23.05.2008. 
Rožkalnu pagastā: 9.00 Rimicānos, 
11.00 Lazdānos 
Upmalas pagastā: Vecvārkavā 12.00, 
Vanagos 13.30. 
Uz skati jābūt sekojošiem dokumen-
tiem: 
1. Traktortehnikas reģistrācijas 

apliecībai 
2. Traktortehnikas vadītāja ap-

liecībai 
3. Spēkā esoša civiltiesiskās ap-

drošināšanas polise. 
Informācijai 65322033 vai 28395079 

Ir iespēja pieteikties darba 
drošības noteikumu kursiem. 
Pieteikties līdz 9. aprīlim pie 
lauku attīstības speciālistes 
Ilgas Ušackas pa tel. 28621460 

29. martā plkst. 12.00 Rož-
kalnu KN notiks pensionā-
ru pēcpusdiena. Interesen-
tus lūdzam pieteikties pie 
Ženijas Ciršas pa tālr. 
28383161. 
Pēc koncerta balli spēlēs G. 
Muižniece 

Pasākumu kalendārs 
Rožkalnu KN  
5.aprīlī plkst. 19.00 folkloras kopu un 
deju kolektīvu saiets “Ieskandināsim 
Latvijas Valsts dziesmu un deju svēt-
kus” 
No 1.04.– 30.04 Saeimas deputātes S. 
Ķikustes foto izstāde. 
19.04. plkst. 19.00 Zemnieku balle. 
Balli spēlē Jānis & Lauris. 
 
24.03.  plkst. 13.00 Vārkavas pils zā-
lē Lieldienu pasākums “Draiskās Liel-
dienas ir klāt” kopā ar folkloras kopu 
“Vecvārkava” 

25. 03. plkst. 14.00 Vārkavas 
Romas katoļu baznīcā aizlū-
gums komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai. 
Preiļu rajona skolotāju kora garīgo 
dziesmu koncerts. 
Ziedu nolikšana pie Baltā Atceres 
krusta Vārkavā 
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