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

Rit mūsu laiks pasaules, Latvijas, Vārkavas novada un katras 
dzimtas vēstures grāmatās. Pavisam drīz izskanēs pēdējie 
akordi 2020. gada melodijai, būs aizvadīts vēl viens darbīgs 
gads. Atšķirībā no citiem tas bija nervozs un neziņas pilns par 
veselību un notikumiem, kas saistās ar Covid-19 pandēmiju. 
Tas ir prasījis no ikviena daudz pacietības un izturības. Ir 
bijušas dienas, kuras negribējās projām laist, bet vēl ilgi 
baudīt to sniegto laimes sajūtu. Ir bijušas arī tādas, kurās 
rūgtuma biķeris pāri malām lējies. Tomēr galvenokārt bija 
dienas, kuras pildījās ar darbu. Savās mājās, saimniecībās un 
darbavietās esam strādājuši katrs pēc sava godaprāta. Ceru, 
ka ikvienam no jums ir iemesls ar labi padarīta darba sajūtu 
atskatīties uz aizejošo gadu. Vārkavas novada pašvaldības 
iestādes ir veikušas savas funkcijas. To izpildi jūs paši redzat, 
varat vērtēt un analizēt. Paldies darbiniekiem par paveikto 
šajā gadā! Ja kaut kas nav veicies tā, kā iecerēts, tad mums 
jābūt drosmīgiem ieraudzīt savas kļūdas, atzīt un labot tās. 
Šāda rīcība vairo mūsu pašcieņu un cieņu vienam pret otru.  
Protams, tā vienmēr ir bijis, ir un būs pēc gadu desmitiem, 
ka top jauni plāni, ieceres un jautājumi pašiem sev un citiem. 
Ko izdarīt labāk? Kā izdarīt pareizāk un skaistāk? Ar katru 
jauno gadu ne visās lietās vienmēr iespējami lieli izaugsmes 
un attīstības tempi. Kāpsim kaut vai nelielu pakāpienu pa 
lielās dzīves kāpnēm, bet galvenais, lai tas ved uz augšu. 
Paldies katram par 2020. gadu! 

Paldies par darbu! Paldies par sadarbību, uzticību un 
sapratni! Paldies par cilvēcību! Svētajā 2021. gada 
sapņu un cerību traukā jau salikts tik daudz. Ir Advents – 
gaidīšanas un pārdomu laiks, kad dvēsele, sirds un mute 
atveras labiem vārdiem. Gada noslēgums aizrit patiesi 
sarežģītiem un nepiedzīvotiem notikumiem pārpilns. 
Pasauli, kurā mēs dzīvojam, veido ne tikai ārējie apstākļi, 
bet arī domas, kas aizņem mūsu prātus. Svarīgi pievērsties 
ne tikai materiālajai, bet arī garīgajai dimensijai. Svarīgi ir 
ne tikai Ziemassvētku laikā atcerēties Kristus dzimšanas 
notikumu, bet darīt visu, lai lūgšana būtu kaut neliela 
katras mūsu dienas sastāvdaļa. Drīz svētvakars! Lai tas 
ienāk katrā mājā ar krāšņām eglītēm, lieliem sapņiem 
gaismotu cerību tiltu un mieru dvēselē. Lai ienāk ar 
ticību, ka mēs esam Dieva bērni un viņš mūs sargā un 
saudzē. Lai pasargā mūs no nesaticības, piešķir stipru 
garu, ļauj lūgšanas vārdus saprast un sirdī just. Vārkavas 
novada domes vārdā no visas sirds sveicu Ziemassvētkos 
un Jaunajā 2021. gadā katru no jums, cienījamie Vārkavas 
novada iedzīvotāji, katru, kurš kādreiz ir bijis piederīgs 
mūsu novadam! Lai Jums ikvienam Jaunais gads ir 
piepildīts ar visu skaistāko, kas pasaulē pastāv. Lai tas 
piepildīts ar darbu, mīlestību, sapratni, piedošanu, 

līdzjūtību, atbalstu un labu veselību!

Ar cieņu, 
Vārkavs novada domes priekšēdētāja

Anita Brakovska
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Lai balts snieg sniegs
Pār tavas mājas jumtiem.

Lai klusums balts,
Kad savu domu domā.

Lai debesīs kāds
Svētī tavus ceļus.
Lai Ziemassvētki
Tavā sirdī mostas!

                                (K.Rotgale)
 

Gaišus Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!

 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo 
Kāpj saule augstāk debess lokā, 

Un eglē sveces deg kā Saules lokā.  
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro... 

Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas 
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,  
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu 

Un tas ir Jaunais gads,  
Un tas ir svētku prieks!  

                                       /S. Kaldupe/
Novēlu dzīvot ar Ziemassvētku labestības  gaismu sirdīs!
Jaunajā gadā- veselību un iecerēto sapņu piepildīšanos!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte Medne

Kad svece deg un iztek kūstot, 
balts eņģelis stāv blakus 

lūdzot – 
par baltu dienu saules logā, 
par baltu sniegu debess lokā, 
par baltu dvēseli un mieru, 

par baltu pasauli un Tevi. 
Kad svece deg un iztek kūstot, 
balts eņģelis Tev līdzās lūdzās 
par baltu pasauli un dienu. 
par Dieva bērniņu ikvienu…

/I.Tora/
Ziemassvētkos Vārkavas novada deputātiem, kolēģiem , sociālā aprūpes centra 
“Vārkava” darbiniekiem un senioriem, Vārkavas novada iedzīvotājiem, mūsu 
mīļajiem tuviniekiem novēlu sargeņģeli uz pleca, labus un pozitīvus cilvēkus 

blakus, un aiz loga saulainu pasauli. Baltus un mīļus Ziemassvētkus !
Lai Jaunajā gadā mūsu sirdīs atplaukst gaišas domas un būtu sirsnīgas tikšanās ar 

tuviem un tāliem mums mīļiem cilvēkiem.
                               

Sociālā aprūpes centra “Vārkava” vadītāja Lidija Krasnais
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Šajā laikā, kad baltuma trūkst,
Radīsim baltumu paši.

Šajā laikā, kad siltuma trūkst,
Siltumu starosim paši,

Lai sirdis sasildās mums.
Šajā laikā, kad gaismiņas trūkst,

Sadegsim svecītes eglītē
Un priekā gavilēsim, ka esam,

ka varam un gribam
balti, saulaini un

mīlestības pilni būt.
/I.Zaļuma/

Lai visiem, visiem gaišs un mīlestības piepildīts 
Ziemassvētku laiks un Jaunais gads nāk cerīgāks, 

laimīgāks un labāks!

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja Iveta
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Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (24.11.2020.) tika izskatīti 16 darba 
kārtības jautājumi:

1.	 Par	grozījumiem	2009.gada	9.jūlija	saistošajos	noteikumos	Vārkavas	novada	
domes	saistošie	noteikumi	Nr.	1	„Vārkavas	novada	pašvaldības	nolikums”.
2.	 Par	dalību	kopīga	jaunveidojamā	Preiļu	novada	attīstības	plānošanas	
dokumenta	izstrādē.
3.	 Par	pamatlīdzekļu	izslēgšanu	no	grāmatvedības	uzskaites.
4.	 Par	līdzfinansējuma	piešķiršanu	Latgales	reģiona	tūrisma	attīstības	
veicināšanai	2021.	gadam.
5.	 Par	grozījumiem	Vārkavas	novada	domes	2020.gada	28.janvāra	saistošajos	noteikumos	Nr.156	„Par	
Vārkavas	novada	pašvaldības	budžetu	2020.gadam”.
6.	 Par	zemes	gabala	atdalīšanu	un	nosaukuma	piešķiršanu.
7.	 Par	zemes	gabala	atdalīšanu.
8.	 Par	nosaukuma	un	adreses	piešķiršanu.
9.	 Par	zemes	gabala	sadalīšanu,	nosaukumu	piešķiršanu	un	zemes	ierīcības	projekta	izstrādi.

10.	 Par	zemes	gabala	ierakstīšanu	zemesgrāmatā	uz	pašvaldības	vārda	un	nodošanu	atsavināšanai.
11.	 Par	līgumsoda	dzēšanu.
12.	 Par	parādu	un	nokavējuma	naudas	dzēšanu.
13.	 Par	informatīvā	izdevuma	“Ozolupe”	izslēgšanu	no	masu	informācijas	līdzekļu	reģistra.
14.	 Par	Vārkavas	novada	Jaunatnes	politikas	attīstības	rīcības	plāna	2020.-2021.	gadam	apstiprināšanu.
15.	 Par	izmaiņām	Vārkavas	novada	komisiju	sastāvā.
16.	 Par	iesniegumu	izskatīšanu.

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

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

APSTIPRINĀTI	
ar	Vārkavas	novada	domes	24.11.2020.

sēdes	lēmumu	Nr.159
(protokols	Nr.21/1.&)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.174
,, Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada 

pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt	Vārkavas	novada	domes	pašvaldības	2009.gada	9.jūlija	saistošajos	noteikumos	Nr.1	„Vārkavas	novada	pašvaldības	
nolikums”	šādus	grozījumus:

1.	 Svītrot	nolikuma	13.6.	punktu.

2.	 Svītrot	nolikuma	13.20.	punktu.

Domes	priekšsēdētāja																																																																																																																																													A.Brakovska
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Jaunās grāmatas jau ieņem labākās vietas plauktos! 
( Foto: E.Kondavniece)

Izstāde «Rokdarbi»

Vārkavas	 novadpētniecības	 muzejā	 apskatāma	
Varkavas	 rokdarbnieču	 darbu	 izstāde.	 Sazinoties	
ar	 rokdarbnieci	 darbu	 ir	 iespējams	 arī	 iegādāties.	
Apmeklējot	 muzeju,	 lūgums	 iepriekš	 pieteikties,	 lai	
varētu	 nodrošināt	 visas	 epidemioloģiskās	 prasības,	
kādas	ir	saistībā	ar	«Covid-19».
Muzejs	 strādā	 katru	 darba	 dienu	 no	 plkst.8:00	 līdz	
plkst.16:30

Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa

Vārkavas novada bibliotēkas saņem jaunās 
grāmatas

Kultūras	 ministrijas	 īstenotajā	 programmā	 “Vērtīgo	 grāmatu	
iepirkums	 publiskajām	 bibliotēkām”	 no	 Latvijas	 Nacionālās	
bibliotēkas	 saņemta	 augstvērtīga	 daiļliteratūra,	 nozaru	 literatūra	
un	bērnu	 literatūra.Preiļu	 reģiona	bibliotēkas	 ir	saņēmušas	1085	
grāmatu	eksemplārus	9627,85	EUR	vērtībā.
No	tām	Vārkavas	novada	Rožkalnu	bibliotēkas		krājumu	papildina	
22	grāmatu	eksemplāri	221,08	EUR	vērtībā,	Upmalas	bibliotēkā	-	
39	grāmatas	372,46	EUR	vērtībā,	Vanagu	bibliotēka	20	grāmatas	
167,76	EUR	apmērā	un	Vārkavas	bibliotēkai	 	4	grāmatas	52,61	
EUR	apmērā.

Lai	 noskaidrotu	 Vārkavas	 novada	 iedzīvotāju	 viedokli	
par	 administratīvi	 teritoriālo	 reformu,	 no	 12.	 oktobra	 līdz	
12.	 novembrim	 Vārkavas	 novada	 dome	 rīkoja	 iedzīvotāju	
aptauju	 «Par	 Vārkavas	 novada	 administratīvās	 teritorijas	
robežu	 grozīšanu».	 Iedzīvotāju	 aktivitāte	 dalībai	 aptaujā	 bija	
salīdzinoši	augstāka,	kā	iepriekšējā	gada	aptaujā.	Klātienē	tika	
aizpildītas	107	un	elektroniski	tika	iesniegtas	157.	Uz	jautājumu	
«Vai	Jūs	atbalstāt	Vārkavas	novada	administratīvās	 teritorijas	
robežu	 grozīšanu,	 pievienojot	 Līvānu	 novadam	 Rožkalnu	
pagasta	 Augšmuktu,	 Muktu,	 Špricvecumu,	 Kvedervecumu,	
Romānvecumu,	 Jaudzemu,	 Neicenieku	 un	 Upmalas	 pagasta	
Vilcānu,	 Kļavinsku,	 Vanagu,	 Pūgaiņu,	 Šķilteru,	 Mačānu,	
Zūsinu,	 Divkles,	 Melnās	 zemes	 apdzīvotās	 vietas?»	 173	
iedzīvotāji	 atbildējuši	 «Jā»,	 22	 iedzīvotāji	 atbildējuši	 «Nē»	

,	 4	 iedzīvotāji	 atbildējuši	 «Nav	 viedokļa»	 un	 1	 iedzīvotājs	
atbildējis	 «Cits»	 (	 «Jā,	 arī	 Rožkalnu	 pagasta	 Zeļtovku»),	
savukārt	65	anketas	nebija	derīgas	(anketas,	kuras	iedzīvotāji	
bija	 aizpildījuši	 atkārtoti;	 nekorekti	 aizpildītas	 anketas,	
anketas,	kur	nebija	iespējams	identificēt	personu	u.c.)
Iedzīvotāji	 anketā	 tika	 piedāvāta	 iespēja	 ierakstīt	 savus	
komentārus	 -	 tie	 kas	 atbildējuši	 uzskata,	 ka	 novads	 ir	
nešķirams,	un	citi	uzskata,	ka	pēc	vēsturiskā	aspekta	-	tas	būtu	
pareizāk,	pievienoties	Līvāniem,	kā	arī	izteikuši	savu	velmi	
par	 atdalīšanos	 sakarā	 ar	 tuvāku	 pakalpojumu	 saņemšanas	
vietu,	veikaliem	un	citām	iestādēm.

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un dalījās ar savu 
viedokli!

Norisinājies iedzīvotāju aptauja par administratīvās teritorijas robežu grozīšana



OZOLUPEAKTUĀLI

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/

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

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

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

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

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

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

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


