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Ar Latvijas valsts neatkarības ideju sirdīs  
 Tuvo-
joties Latvijas 
valsts neatkarī-
bas 90. gada-
dienai, 24. ok-
tobrī Preiļu 
rajonā Vārkavas novadā „Augšmuktos” 
notika piemiņas vietas atklāšana un ie-
svētīšana, kas veltīta Latvijas brīvības 
idejas aizstāvjiem pēc Otrā pasaules kara 
- Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) 
apvienības (LTS(p)A) izveidotājiem, 
vadītājiem un iedvesmotājiem. Piemiņas 
plāksni iesvētīja Rudzātu – Vanagu 
draudzes prāvests Vilhelms Bēķis. Pasā-
kumā piedalījās Vārkavas pagasta pado-
mes priekšsēdētājs Artūrs Štagars, Vār-
kavas novada domes priekšsēdētāja An-
tra Vilcāne, jaunsargi, Zemessardze, kas 
velīja arī goda zalves partizāniem. Pasā-
kumu muzikāli papildināja vokālais an-
samblis „Savādi gan”. 
 Šī nacionālo partizānu organi-
zācija tika izveidota 1945. gada vasarā. 
Taču pamati jau tika likti pavasar ī, kad 
bijušais aizsargs un lauksaimnieks no 
Līvānu pagasta Juris Rudzāts uzsāka 
apvienot partizānus Līvānu, Vārkavas, 
Preiļu, Rudzātu un Kalupes pagastu mi-
litāros formējumos zem vienotas vadī-
bas, lai cīnītos pret padomju okupāciju. 
1945. gada rudenī LTS(p)A vienības jau 
darbojās Daugavpils, Madonas, Jēkab-
pils, Ilūkstes un Rēzeknes apriņķos 
(kopā ap 700 partizāņu). Nozīmīgu ie-
guldījumu šīs organizācijas izveidē un 
darbībā veica bijušais Latvijas armijas 
instruktors, leģionārs LTS(p)A 2. divīzi-
jas komandieris Kārlis Blūms, Vanagu 
katoļu draudzes prāvests, LTS(p)A Pre-
zidija priekšsēdētājs Antons Juhņevičš, 
dzejniece, skolotāja, LTS(p)A Prezidija 
vicepriekšsēdētāja un laikraksta 
„Tēvzemes Sargs” atbildīgā redaktore 
Valērija Mundure, kā arī skolotājs, LTS
(p)A 2. divīzijas štāba adjutants, štāba 
grupas komandieris Jānis Vilcāns. Viņi 
bija vieni no tiem, kuri aktīvi iestājās 
cīņā pret padomju okupāciju un par Lat-
vijas valstisko neatkarību, taču cīņa bija 

sīva, kura iznīcināja cilvēku dzīvības, 
nepiepildītus sapņus un izmainīja likte-
ņus. 1946. gadā LTS(p)A tika sagrauta. 
Pirmais krita J. Rudzāts, tad K. Blūms, 
vēlāk nodevības rezultātā tika sagūstīti 
un tiesāti V. Mundure, J. Zelčāns un A. 
Juhnevičs. Visilgāk izdevās noturēties 
Jānim Vilcānam, kurš vēl 1945. gada 
rudenī LTS(p)A Prezidija uzdevumā tika 
nosūtīts uz Kurzemi, lai tur izveidotu 
LTS(p)A 1. divīziju no bijušajiem latvie-
šu leģionāriem, kuri bija uzsākuši parti-
zāņu gaitas pēc Kurzemes cietokšņa 
kapitulācijas. Taču liktenis nebija labvē-
līgs – uzdevumu neizdevas izpildīt un J. 
Vilcāns 1946. gada pavasarī atgriezās 
Latgalē, kur turpināja partizāna gaitas 
līdz pat 1948. gada aprīlim, kad tika 
nogalināts. Šo augstāk minēto partizānu 
vārdi, tad arī ir iekalti akmenī un ir veltī-
jums viņu piemiņai un ieguldījumam 
cīņā par Latvijas valsts neatkarības at-
jaunošanu. 
 Piemiņas vieta tapusi pateico-
ties Latvijas Nacionālo partizānu apvie-
nībai, kura sadarbībā ar Vārkavas nova-
da domi un Līvānu jaunsargiem ir sako-
puši šo nozīmīgo vietu nacionālo parti-

zāņu cīņas vēsturē, jo tieši šeit 1945. 
gada 12. - 13. novembrī risinājās traģiski 
notikumi, kad nodevības rezultātā čekas 
karaspēks kopā ar iznīcinātāju bataljona 
kaujiniekiem no Līvāniem ielenca Jura 
Rudzāta vadīto nacionālo partizānu gru-
pu, kas bija radusi patvērumu pie vietējā 
saimnieka, partizānu atbalstītāja Augusta 
Cara mājās, lai ieturētu vakariņas un 
apspriestu jautājumu par 18. novembra 
svinībām. Redzot bezizejas situāciju , 
Juris Rudzāts, nevēlēdamies krist gūstā, 
nošāvās, taču vispirms pašuzupurējās un 
ar rokas granātu uzspridzināja mājas 
pagalmā novietoto čekistu ložmetēju, 
tādejādi ļaujot pārējiem grupas biedriem, 
izmantojot radušos apjukumu, izmukt no 
ielenkuma. Taču diemžēl mājas saimnie-
kam Augustam Caram un viņa ģimenes 
locekļiem sākās trimdas ceļš. 
 Ikkatrs bija gaidīts uz šo svinī-
go pasākumu, tādejādi godinot tos naci-
onālos partizānus, kuri nesavtīgi uzupu-
rējās un atdeva pašu dārgāko – savu dzī-
vību par brīvu un neatkarīgu Latvijas 
valsti. 

Vēsturnieks Jānis Viļums 

Jaunatklātā un iesvētītā piemiņas plāksne “Augšmuktos”  
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Vārkavas novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
Preiļu rajona padomes atzinības rak-
stiem, no Vārkavas novada izvirzīt: Pē-
teri BONDARU – par pašaizliedzību un 
apzinību pašvaldības vadītāja darbā. 
Anitu RUČU- par ilggadēju un apzinīgu 
darbu pašvaldībā. 
Vārkavas novada dome nodod valstij 
bezatlīdzības kārtībā pašvaldības īpašu-
mā „Sergunta” esošo ceļu, kopgarumā 
1,3 km un zemi zem ceļa 1,3ha platībā 
Preiļu rajona Vārkavas novadā Noteikt, 
ka atbildīgais darbinieks par lēmuma 
izpildi ir domes izpilddirektors Elmārs 
SPARĀNS. 
Piešķirt Mārītei ORMANEI samazināju-
mu par izpērkamo zemi 10,48 ha. Sama-
zinājums par īpašumā piešķirto zemi – 
25 % 
Piešķirt Antonam RASČEVSKIM sama-
zinājumu par izpērkamo zemi 5,93 ha. 
Samazinājums par īpašumā piešķirto 
zemi – 25 % 2. Samazinājums par darba 
stāžu lauksaimniecībā – 25% Kopā 50%. 
Piešķirt Annai BONDAREI samazināju-
mu par izpērkamo zemi 13,7 ha 1. Sa-
mazinājums par īpašumā piešķirto zemi 
– 25 % 2. Samazinājums par darba stāžu 
lauksaimniecībā – 25% Kopā 50%. 
Par nosaukuma piešķiršanu un adre-
ses noteikšanu nekustamajam īpašu-

mam. 
1. Piešķirt Jāņa LAZDĀNAīpašu-

mam nosaukumu „LIESMAS”, kas atro-
das Vārkavas novada Rožkalnu pagastā 2. 
Noteikt Jāņa LAZDĀNA īpašumam 
LIESMAS”, sekojošu adresi: LIES-
MAS”, ciems Arendole, Rožkalnu pa-
gasts ,Vārkavas novads, Preiļu rajons.  

Noteikt Annas BONDARES nekusta-
majam īpašumam „KALNIŅŠ”, sekojošu 
adresi: „KALNIŅŠ”, ciems Bratišķi, 
Upmalas pagasts ,Vārkavas novads, 
Preiļu rajons.  

Par platības precizēšanu. 
Saskaņot zemes gabalu ar platību 

3,70 ha; precīzo uzmērīšanu, zemes ga-
bala īpašniece Leontīna DUĻBINSKA. 

Par Vārkavas vidussskolas stadiona 
pieņemšanu ekspluatācijā  

1.Pieņemt ekspluatācijā Vārkavas vidus-
skolas stadionu saskaņā ar pieņemšanas-
nodošanas aktu. 
 2. Ņemt Vārkavas novada bilancē Vār-
kavas vidussskolas stadionu ar vērtību 
Ls. 161 247, 13. 

Par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu.  

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Inārai ERTEI piederošo nekustamo īpa-
šumu ”KASTAŅKALNS” , sastāvošu 
no namīpašuma: vienas dzīvojamās mā-
jas un četrām palīgēkām,un zemes gaba-
la 16,6ha kopplatībā, kas atrodas Vārka-
vas novada Upmalas pagastā. 2.Šo lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā (Rīga, Antonijas iela 6, LV -1010) 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

Piešķirt, „Vārkavas novada mutvārdu 
daiļrades pūrs” otrās grāmatas sastādītājai , 
Janīnai VILMANEI finansiālu atbalstu Ls 
250,- grāmatas izdošanai Latgales Kultūras 
centra izdevniecībā Rēzeknē no kultūras 
budžeta sadaļas. 

Par kandidātu izvirzīšanu 
apbalvošanai ar Vārkavas novada 
domes Goda rakstu un Atzinības 

rakstu sakarā ar Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu  

Sakarā ar Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu, 
apbalvošanai ar Vārkavas novada  
Goda rakstiem, no Vārkavas novada 
izvirzīt : 
Pēteri DAMBĪTI- piemājas 
saimniecības „Madaras” īpašnieku par 
ļoti apzinīgu un augstražīgu darbu 
saimniecībā. 
Elmāru SPARĀNU- novada domes 

izpilddirektoru. 
Līgu VANAGU—daudzbērnu māmiņa 
Ināru PURVIŅU-piemājas saimniecības 
„Zemzaru Mājas” īpašnieci. 
Jāni ŠALKOVSKU- zemnieku 
saimniecības „ Jaunie Lielozoli” 
īpašnieku. 
Skaidrīti ZELČĀNI- Rimicānu 
pamatskolas skolotāju. 
Sakarā ar Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu, 
apbalvošanai ar Vārkavas novada  
Atzinības  rakstiem, no Vārkavas 
novada izvirzīt : 
Liliānu ZARĀNI – ansambļa „Dziedi 
līdzi” vadītāju. 
Zitu SIKSNĀNI – zemnieku 
saimniecības „AVOTI” īpašnsieci. 
Evitu KUSIŅU- zemnieku saimniecības 
„KALNĀJI” īpašnieci. 
Anitu LAZDĀNI –  SIA „ASKLĒPIJS 
Z” Zitas Laizānes ģimenes ārsta palīgs. 
Annu VAIVODI – piemājas 
saimniecības „VAIVARI” īpašnieci. 
Aivaru DAŅIĻEVIČU – zemnieku 
saimniecības „CIELAVAS” īpašnieku. 
Birutu DAUGULI – Vanagu 
pamatskolas skolotāju. 
Veltu Ziemeli – Rimicānu pamatskolas 
direktori. 
Stanislavu STANKEVIČU – Vārkavas 
vidusskolas skolotāju. 
Āriju RUKMANI – piemājas 
saimniecības „VĪTOLIŅI” īpašnieci  
.Sakarā ar Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienu, 
apbalvošanai ar Vārkavas novada  
Goda rakstiem, no Vārkavas novada 
izvirzīt : 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidācijas dalībniekus:  

Vitoldu RUBINU 
Jāni KANCĀNU 
Jāni LAZDĀNU 
Antoniju GADZĀNU. 

25. oktobrī Vārkavas novada Vanagu 
pamatskolā notika Jāņa Patmalnieka 
jaunā mūzikas albuma prezentācija. Mū-
zikas disks “Pīterpiļs garmane” ir izdots 
Rīgas Tautas mūzkas biedrībā ar Kultūr-
kapitāla fonda, Vārkavas novada un 
Līvānu novada domes atbalstu. 
 Prezentācija sākās ar paša Jāņa 
Patmalnieka muzicēšanu. J.Patmalnieks 
spēlēja ar armoņikām, kas agrāk Latgalē 
bija izplatīts mūzikas instruments, bet 
tagad tikai saglabājies retajam. 
Pasākumā piedalījās un ar savām balsīm 

priecēja folkloras kopa “Ceiruleits”, kas 
dziedāja pazīstamas latgaliešu dziesmas 
un folkloras kopa “Vecvārkava”, kas 
apdziedāja pasākuma gaviļnieku un klāt-
esošos ar latgaliešu apdziedāšanas dzies-
mām, “Ceiruleits” atbildi parādā nepali-
ka un klātesošajiem bija iespēja dzirdēt 
ņipru latgaliešu apdziedāšanos.  
Pēc koncerta notika balle, kuru spēlēja 
“Ceiruleits” un “Maskačkas muzikanti” 
bez elektroniskajiem mūzkikas instru-
mentiem, gluži kā agrākajos laikos. 

Jānis Patmalnieks prezentē savu mūzikas disku 
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Liekas, vēl pavisam nesen gatavojāmies izlaidumam 
un gaidījām vasaru. Bet vasara jau ir projām, un jaunais 
mācību gads rit savu gaitu. Jaunas gaitas uzsākuši arī Va-
nagu pamatskolas 2008.gada absolventi –  
Grīgs Oskars – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidus-

skolā, pūšaminstrumentu klase; 
Lācis Sandis – Rīgas Tehniskās koledžas profesionālajā 

vidusskolā, automehāniķis; 

Romāne Līga – Līvānu 1.vidusskolā; 
Seile Kristīne – Ogres profesionālajā vidusskolā, sekreta-

riāta un biroja darbs; 
Stikāne Diāna – Ogres profesionālajā vidusskolā, sekreta-

riāta un biroja darbs; 

Vilcāns Gatis – Preiļu 2.vidusskolā. 
Šogad 9.klasē mācās 8 skolēni: Jānis Dreimanis, Sinti-

ja Isajeva, Ivars Praņevskis, Evita Romāne, Edgars Ro-
māns, Aija Skutele, Andis Staģītis un Juris Vaivods, 
audzinātāja Iveta Isajeva. 

Blakus mācībām esam paspējuši piedalīties Mazpulku 
rajona skatē-konkursā „Sīpoliņa piedzīvojumi”, kur Zane 
Lāce (6.kl.) un Elīna Vilcāne (6.kl.) prezentēja savus pro-
jektus par sīpoliem (skolotāja Ināra Kļavinska). 26.oktobrī 
skolotāja, Zane un Elīna dosies uz Daugavpili, kur notiks 
konkursa novada skate. 

Esam skrējuši rudens krosa stafeti un izcīnījuši 1.vietu 
(1995./1996.dz.g). un 2.vietu (1993./1994.dz.g.) Preiļu rajo-
na skolu sacensībās, skolotāja Iveta Isajeva. 

Vasarā skolotāja Iveta Onckule un darba grupa „Klēts” 
īstenoja savu projektu „Skolas muzeja telpu paplašināšana”, 
ko atbalstīja Nīderlandes fonda KNHM un Vārkavas nova-
da domes mazo grantu projekts „Nav komunikācijas, nav 
sadarbības”. Lielu paldies skolas direktore Janīna Praņev-
ska izteica Paulim Onckulim (AS „Latgales piens” direk-
tors, Vanagu pamatskolas absolvents) par projekta l īdzfi-
nansējumu. Jauno telpu svinīgu atklāšanu rīkojām 
29.septembrī ar Ineses Valaines (mākslas studijas „Dubna” 
vadītāja, Vanagu pamatskolas absolvente) austām segām un 
Vanagu pamatskolas skolotāju „No vecās pūra lādes” atnes-
tām lietām – austiem dvieļiem, galdautiem, segām un sedzi-
ņām. Šajos svētkos kopā ar mums bija Preiļu Izglītības pār-
valdes MC vadītāja Valentīna Karpušenko, mūsu draugi 
no Pelēču pamatskolas, Vanagu ciema vēstures pētnieks 
Jānis Vaivods un Vārkavas novada domes priekšsēdētāja 
Antra Vilcāne un izpilddirektors Elmārs Sparāns. Īstu 
Miķeļdienas noskaņu mums sagādāja folkloras kopa 
„Ceiruleits” un Anna Kārkle. 

2008./2009.m.g. lielākos svētkus plānojam svinēt martā, 
kad Vanagu Mazpulks svinēs 75. gadadienu.  
      

     Liliāna Zarāne 

7.klases skolēni (no kreisās): Guntis Romāns, Jūlija Groza, 
Jānis Romāns un Pauls Purviņš ar rudens krosā izcīnīta-
jām zelta medaļām  

Jānis Vaivods skolas muzeja izremontēto telpu atklāšanā  

Dejojam kopā ar folkloras kopu „Ceiruleits” 

Jaunais mācību gads  
Vanagu pamatskolā sācies 
ar zelta medaļām  



OZOLUPE Vārkavas novada domes avīze Izdevējs: Vārkavas novada dome. Tirāža: 600 eksemplāri. 
Materiālus apkopoja un datorsalikumu veica: Jānis Zarāns (26223328), janis_zarans@inbox.lv 
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Rimicānu pamatskolas gaitas jaunajā mācību gadā 
   Rimicānu pamatskola jauno mācību 
gadu sākusi tikpat sirsnīgā un draudzīgā 
gaisotnē kā daudzus gadus līdz šim. 
Priecājamies par saviem iepriekšējā 
gada beidzējiem – Mairi Stikānu, kas 
nu apgūst datorsistēmu tehniķa profesiju 
Vecbebru profesionālajā vidusskolā, kā 
arī prieks par Jāni Vanagu, kas mācās 
Višķu profesionālajā vidusskolā par 
lauksaimniecības tehnikas mehāniķi. 
   Mūsu mācību iestāde arī šogad ir sa-
ņēmusi Andreja Eglīša Nacionālā fon-
da (Stokholma) 2140 latu materiālo 
atbalstu, kas tika izlietots skolas daudz-
bērnu ģimeņu vajadzībām. Šī mūsu sa-
darbība turpinās jau labu laika sprīdi, un 
šogad, kopā ar pateicības vēstulēm, uz 
fondu ceļos ielūgums uz 18. novembra 
svinībām. 
   Skolā ir 4 klašu komplekti, pirmssko-
las grupas kuplo saimi šogad papildinā-
jusi Daina Gailuma no Vecvārkavas. 
Šajā mācību gadā pirmsskolas bērnu 
vecāku ikdienu atvieglo auklītes vai 
skolotājas palīdzes klātbūtne skolēnu 
autobusā ik rītu un pēcpusdienā, kad 
viņas nogādā bērnus uz pirmsskolas 
izglītības iestādi un mājup vecāku gādī-
gajās rokās. 
    Zinību dienā priecājāmies par Vārka-
vas novada domes deputātes Anitas 
Brakovskas ciemošanos un uzrunu, šo 
svētku dienu pavadījām nedaudz olim-
piskā gaisotnē, jo bija ieradušies „daži 
viesi” no Ķīnas un dāvāja godalgas da-
žādās vasaras darbu un nedarbu disciplī-
nās. Īpaša šī diena bija mūsu pirmklas-
niekiem – Laurai Iraidai, Normun-
dam Iraidam, Viesturam Maculēvi-
čam, Danielai Smolenskai un Valijai 
Vanagai! 
   15. un 16. septembris kļuva par mūsu 
mācību ekskursiju dienām, kad mēs 
devāmies uz Preiļiem un otrā dienā uz 
Naujenes pagastu. Bijām aktīvi Drošī-
bas nedēļā, daudz jauna guvām un at-

kārtojām medicīnas darbinieces Anitas 
Lazdānes un iecirkņa inspektora Jāņa 
Meldera un kursanta Māra Meldera 
stāstītajā. 
   3. oktobris bija neparasta diena pirms-
skolēniem, kad viņi kopā ar savām 
audzinātājām un māmiņām devās uz 
Daugavpils Zooloģisko dārzu, kā arī 
apmeklēja fantastisku izrādi „Pelēkais 
namiņš” Daugavpils teātrī. Lielas pār-
maiņas skar šo mūsu mazuļu grupiņu, 
ko  bērnu vecāki, pārsvarā māmiņas, 
nosvinēja sirsnīgā ballītē 10. oktobrī. 
Skolotāja Oksana Gruznova devās 
skaistajā bērniņa gaidīšanas atpūtā, un 
viņas vietā stājās skolotāja Anna Butle-
re. 
   7. oktobrī svinējām Pasaules Skolotāju 
dienu un pēcpusdienā skandējām patri-
otiskas vārsmas Dzejas pēcpusdienā. 12. 
oktobrī skolotāji un daži rimicānieši 

devās uz Latvijas Nacionālo teātri, lai 
noskatītos izrādi „Skola”. 
   6. novembrī paredzēta Vecāku diena 
un sapulce, kā arī neliels tirdziņš „Starp 
Miķeļiem un Mārtiņiem” pirms vecāku 
sapulces, tāpat turpinām iesāktos, lielos 
darbus pirms Tēvzemes nedēļas un Lat-
vijas jubilejas svinībām novembrī. Šo-
brīd pat skolā ir izsludināts projekts 
„Vēsture ap mums. Manas dzimtas 
stāsts”, kurā skolēni pētīs un vētīs savas 
dzimtas notikumus pēdējo 90 gadu lai-
kā. Lielais koncerts paredzēts 14. no-
vembrī, un tad jau klāt Ziemassvētku 
jampadracis, kas varētu notikt 19. de-
cembrī. Protams, visu mācību gadu, kā 
ierasti, mēs piedalāmies dažādos Preiļu 
BJC , kā arī citu organizāciju pasāku-
mos un esam ļoti gandarīti, ja gūstam 
kaut nelielus panākumus. 

         Maija Praņevska 

Rimicānu pamatskolas ekskursanti Jezufovas dievnamā, kas atrodas Nauje-
nes pagastā. 

Rimicānu pamatskola sirsnīgi pateicas Dzintrai Somei par mūsu skolas daiļdārza  papildināšanu, tikpat sirsnī-
ga pateicība Anitai Lazdānei, Jānim un Mārim Melderiem par piedalīšanos Drošības nedēļas pasākumos, kā 
arī milzīgs paldies Vārkavas novada domei par visu triju mācību ekskursiju un Skolotāju dienas ekskursijas  
transporta izdevumu segšanu! 

11.11.2008. plkst. 12.00 Vārkavas novada Upmalas pagas-
tā VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa rīko 
semināru iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem 
(reģistrētām piemājas saimniecībām, zemnieku saimnie-
cībām, u.c.) par nodokļu likumdošanas izmaiņām. 
* Aktualitātes lauksaimniecībā 

Atgādinājums visiem Vārkavas novada iestāžu vadī-
tājiem un iedzīvotājiem, kuri vēlas publicēt savu in-
formāciju “Ozolupē” 
 Līdz katra mēneša 15. datumam “Ozolupe” gaida 
informāciju par aktualitātēm Jūsu iestādēs rakstiski 
vai elektroniski. E-mail: janis_zarans@inbox.lv 
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