
mu.  Rezolūcijā ir teiks, ka „problēmas ar 
bērnudārziem ir vēsturiski radušās kļūdai-
nas valsts politikas rezultātā, kad valsts 
atteicās no pienākuma maksāt algas bērnu-
dārzu pedagogiem”. LPS dome rezolūcijā 
atbalsta: valdības apņemšanos atjaunot 
atalgojuma nodrošinājumu pirmsskolas 
iestāžu pedagogiem; vietu nodrošinājumu 
bērnudārzos visiem bērniem no 1,5 gadu 
vecuma, ja vecāki to vēlas un katras pašval-
dības tiesības patstāvīgi izvēlēties risināju-
ma formu, pieņemot pašvaldības saistošos 
noteikumos, kas ievēro vietējās īpatnības 
un resursus.  
 Ar šo rezolūciju LPS dome aicina 
Ministru kabinetu un Saeimu: palīdzēt paš-
valdībām ar finansēm, taču neregulēt paš-
valdības autonomajā kompetencē esošus 
jautājumus ar Ministru kabineta noteiku-
miem; atļaut ES fondu izmantošanu un 
aizņemšanos Valsts kasē vai kredītiestādēs 
pašvaldību bērnudārzu celtniecībai; palieli-
nāt maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu 
bērnudārza grupiņā; no 2013.gada 1.janvāra 
atjaunot “māmiņu algas” pilnā apmērā, 
atceļot arī “māmiņu algu” griestus; garan-
tēt, ka vienam no vecākiem darbavieta tiek 
saglabāta līdz brīdim, kad bērns sasniedzis 
divu gadu vecumu; izskaust pārmērīgas 
birokrātiskās prasības no valsts institūciju 
puses attiecībā uz bērnudārzu darbību. 
 Secinājumus atliek izdarīt katram 
pašam. Es domāju, ka, tikai pateicoties 
Latvijas iedzīvotāju patriotismam, darba -  
priekam, apbrīnojamai dzīvotgribai un arī 
spītībai, šī valsts vēl pastāv. Ar savu ikdie-
nas darbu pierādīsim, ka mūsu bērniem ir 
nākotne tepat, Latvijā. 
 

Domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne  

 Kārtējo reizi sēžu pie datora ar 
domu, ko rakstīt novada informatīvajam 
izdevumam. Šoreiz ir tā, ka nevaru atrast 
īstos vārdus, ar ko sākt. It kā būtu, ko stāstīt, 
tikai stāstāmajā nav nekā iepriecinoša. Jau tā 
ikdiena ir tik pilna ar dažādām negatīvām 
ziņām, ka nav vēlēšanās vēl papildināt to 
klāstu ar savām pārdomām, kas nebūt nav 
no tām gaišākajām un cerību pilnākajām. 
Tāpēc droši vien sniegšu tikai informāciju, 
bez īpašās iedziļināšanās jautājumā. 
 14. martā piedalījos Preiļu slim-
nīcas dibinātāju sapulcē. Tika skatīts jautā-
jums par Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas 
tālāko darbību. Lai tā varētu sekmīgi darbo-
ties, ir nepieciešami papildus līdzekļi. Tikā-
mies arī slimnīcas darbiniekiem. Kā jau arī 
teicu darbinieku sapulcē, nodaļai ir jāstrādā, 
mēs nedrīkstam tik vieglu roku visu palaist, 
aizvērt to, kas strādā kā precīzs pulkstenis. 
Tāpēc slimnīcas valdei būtu jāmeklē līdzekļi 
slimnīcas kopējā budžeta ietvaros, tikai kā 
pēdējais līdzeklis būtu vēršanās pie dibinātā-
jām pašvaldībām pēc papildu finanšu līdzek-
ļiem. 
 23. martā piedalījos Latgales plā-
nošanas reģiona attīstības padomes (LPR 
AP) sēdē, kura notika Preiļos. Tās ietvaros 
notika Pārresoru koordinācijas centra (PKC) 
vadītāja Mārtiņa Krieviņa tikšanās ar Latga-
les pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem, 
kuri pauda skaidru redzējumu par Latgales 
attīstības prioritātēm. Mārtiņš Krieviņs atzi-
na, ka NAP izstrādē jāiekļauj arī pašvaldī-
bas, jo Latgales pašvaldību vadītājiem ir 
skaidra vīzija par to, kādai jābūt izaugsmei 
reģionā. Kā būtiskāko attīstības kavēkli un 
reizē prioritāti minēja infrastruktūru. Būtiski 
nodrošināt vienlīdzīgus pakalpojumus iedzī-
votajiem lauku un pilsētu teritorijās. Tika 
pausts viedoklis, ka Latgales reģionam ne-
pieciešama diferencēta nodokļu politika. 

Augstās transporta izmaksas, attālums līdz 
centram ievērojami sadārdzina pakalpojumus 
un produktus, līdz ar to ir apgrūtināta konku-
rence tirgū ar citu reģionu piedāvājumu. 
Izaugsme iespējama tikai tad, ja tiks stiprinā-
ti vietējie ražotāji – šādai jābūt NAP prioritā-
tei Latgales kontekstā. Sēdē tika skatīts jautā-
jums arī par profesionālo izglītības iestāžu 
stāvokli Latgalē. Uz sarunu bija ieradušies 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. 
Kopumā jāsecina, ka profesionālās izglītības 
nākotne reģionā ir neskaidra, jo pērnā gada 
decembrī tika apturēts ERAF finansējums. 
Apšaubāma ir esošo skolu atlases kritēriju 
objektivitāte. Uz vairākiem būtiskiem jautā-
jumiem par reģionālajām kvotām, iespējamo 
profesionālo izglītības iestāžu saglabāšanu 
reģionā, atbildes no ministrijas puses netika 
sniegtas. Viens no piedāvājumiem – skolas 
pārņemt pašvaldībām, bet ministrija nepiedā-
vā skaidru koncepciju, kā to veikt, līdz ar to 
iespējama vairāku skolu slēgšana reģionā. 
Pašvaldību vadītāji iestājas par reģionālo 
kvotu saglabāšanu, pretējā gadījumā tiks 
ietekmēta reģiona ekonomiska, ilgtspējīga 
attīstība. Lai reģions attīstītos, nepieciešama 
profesionālā izglītība un profesionālās izglītī-
bas centri. 
 28. martā Rīgā notika Latvijas 
pašvaldību savienības domes sēde, kurā vien-
balsīgi tika pieņemta rezolūcija „Par pirms-
skolas izglītības iestādēm”. Lai apspriestu 
jautājumu par bērnudārzu pieejamību, LPS 
domes sēdē piedalījās Demogrāfijas lietu 
padomes izveidotās darba grupas vadītāja, 
Ministru prezidenta padomniece integrācijas 
jautājumos Sarmīte Ēlerte, kura prezentēja 
iepriekšminētās darba grupas redzējumu, kā 
risināt bērnudārzu pieejamības problē-

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, 
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās, 
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, 
Un pašiem mīlestību paust! 

 
Priecīgas Lieldienas  

Rožkalnu pagasta un Vārkavas  
novada ļaudīm vēl 

 

Rožkalnu pagasta pārvalde 
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Ne zaļu tīrumu, ne siltu vēju žūžu... 
Vai dienas gaišākas jelkad šai zemē 
nāks? 
Bet pavasaris tomēr būs! Tas atnāks 
ar siltu lietutiņu mākoņos... 
Tik apsološi saule lejup skatās, 
aust rītam vizbulīšu acis platās. 
Laiks dvēseli kā māju tīru post! 
  

Lai gaiši un pavasarīgi nāk  
Kristus augšāmcelšanās svētki,  

nesot svētību Jūsu mājām! 
 

       Krāsosim ikdienu līdzīgu 
olām - kā varavīksni un greznosim 
ar visu, kas spēj radīt prieku un 
iedvesmot! 

Lai daudz raibu olu, varena 
izšūpošanās un saules apmir-
dzēts pavasaris visiem novada 

iedzīvotājiem!  

Vārkavas pagasta pārvalde 

 

 



Joprojām spēkā  transporta masas ierobežojums uz pašvaldības autoceļiem  

No 2012.gada 26. marta līdz 2012.gada 1.maijam ir slēgta kustība transportam ar kopējo masu lielāku par 7 tonnām 
pa pašvaldības nozīmes ceļiem Vārkavas novada Upmalas, Vārkavas un Rožkalnu pagastā. Šo ceļu saraksts: Dovole-
Piliškas, Akmens-Piliškas, Mežarijas-Upenieki-Panijoņi, Novosele-Šusta ezers-Šaripovka, Akmens-Ančkini, Gateris
-Kaļvi, Piliškas-Vēverauka, Borkova-Aizpūrīši, Svaļbiški-Mazkursīši, Vārkavas apvedceļš, Raunieši-Slapkava-
Svaļbiški-Mačāni, Rimicāni-Birži-Vaivodi, Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiški, Brakovski-Kaļvi, Lielkursīši-Dambīši,  Kazē-
ri-Dzeņi.  

Vārkavas novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus  uz  sapulcēm par pašvaldības darbu.  
 Vārkavas pagastā - 17.aprīlī plkst.10.00 Piliškās, Pilišku saieta vietā; 
               19.aprīlī plkst.10.00 Vārkavā, Vārkavas tautas namā. 
 Upmalas pagastā - 18.aprīlī plkst.10.00 Vecvārkavā, Vārkavas muižas pils zālē;  
                                             18.aprīlī plkst.13.00 Vanagos, Vanagu pamatskolas zālē.   
 Rožkalnu pagastā - 24.aprīlī plkst.10.00 Rimicānos, Rožkalnu kultūras namā; 
                                         24.aprīlī plkst.12.00 Arendolē, Arendoles saietu zālē. 

Martā notika divas Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes (20.,27. martā ); viena Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (27. martā ), divas ārkārtas sēdes (13.,30. martā) un viena kārtējā 

domes sēde (27. martā). Domes sēžu protokoli lasāmi http://www.varkava.lv/labā izvēlne/domes sēžu protokoli. 

I E D Z Ī V O T Ā J U  S A P U L C E S  

D O M E S  L Ē M U M I  

J A U N S  P R O J E K T U  K O N K U R S S    

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu  
novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” 

 
Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi aspekti, pirmkārt, katra indivīda personīgā situācija ir būtiska. Vai mums pietiek ko ēst un dzert? 
Vai mums ir māja, kur dzīvot, ģimene, labi draugi? Ja tā, tad labi, bet ar to vien nepietiek. Apkārtējā vide arī ietekmē mūsu dzī-
ves kvalitāti. Vai mums ir vieta, kur satikties ar citiem cilvēkiem, vai mūsu bērniem ir rotaļu laukumi, drošas peldvietas un spor-
ta laukumi? Katrs iedzīvotājs spēj ieraudzīt šīs problēmas arī savā dzīves vietā. Lai uzlabotu šo situāciju, ir vajadzīgi plāni un 
līdzekļi to īstenošanai. Ierēdņi jau var plānot, bet bieži iedzīvotāji spēj to labāk izdarīt, jo viņi labāk pārzina vietējās vajadzības. 
Un iedzīvotāji arī spēj daudzus no ieplānotajiem projektiem īstenot paši. Mazo grantu projekta konkursa pamatā arī ir šī nostāja. 
Ja iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad novada domes  ir ar mieru šos centienus 
atbalstīt ar naudas summu līdz 300,00 Ls. Aicinām Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu iedzīvotājus pieteik-
ties projektu konkursam! 

  
Konkursa mērķis 

Uzlabot mūsu dzīves fizisko un sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu. 
 

Kā notiek konkurss? 
Jebkura iedzīvotāju grupa var pieteikt projektu ar nosacījumu, ka tiks uzlabota dzīves kvalitāte, veicot pasākumus un aktivitātes, 
kas nesīs sabiedrisku labumu. Konkursam var pieteikties biedrības, nodibinājumi vai tādas iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kas 
izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupas dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāk kā 10 cilvēki. Vienam projektam 
maksimālais finansējums līdz Ls 300,00. Projektus izvērtēs žūrija, atbilstoši izstrādātajam projektu konkursa nolikumam. Pro-
jektu skaits ir ierobežots. Līvānu novada dome sniedz atbalstu 6 projektiem, Preiļu novada dome sniedz atbalstu 5 projektiem, 
Aglonas novada dome – 4 projektiem, Vārkavas novada dome – 3 projektiem, Riebiņu novada dome – 5 projektiem. Šai gadīju-
mā priekšroku dos projektiem, kas būs labāk kvalitatīvi izstrādāti un finansiāli pamatoti. Līdzfinansējums projektam tiks uzska-
tīts par priekšrocību. 
  
            Ko darīt tālāk? 
Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un no 02.aprīļa līdz 07.maijam plkst. 16.00 jāie-  
sniedz  biedrībā „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs) Preiļos. Konkursa vadlīnijas, pieteikuma veidlapas  pie-
ejamas novadu  mājaslapās un partnerības mājaslapā  www.preilupartneriba.lv vai personīgi biedrībā „Preiļu rajona partnerība”. 
 



 Papildu informāciju Jums sniegs: 
Valija Vaivode, biedrības koordinatore, katru darbdienu pa tālruni: 22026684, e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv  vai personīgi, atnākot uz 
biedrību „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva iela 6 , Preiļos - pirmdienās no plkst.10.00 - 14.00, otrdienās no plkst.13.00 - 16.00, ceturtdie-
nās no plkst. 10.00 – 14.00. 
 
  Projektu pieteikumu iesniegšana: 
Projektus pieņem no 02.04.2012. līdz 07.05.2012. biedrībā „Preiļu rajona partnerība”, Kooperatīva ielā 6, Preiļos. 
Pieteikums jāiesniedz datorsalikumā, 1 eksemplārā, aizlīmētā A4 formāta aploksnē. Uz aploksnes jāuzrāda projekta iesniedzējs 
(biedrības nosaukums, vai iniciatīvu grupas nosaukums), jūsu projekta nosaukums, projekta koordinatora vārds, uzvārds, pasta 
adrese, e-pasta adrese, tālrunis.    

 Vārkavas pamatskolai šis ir akreditācijas gads, un tas ir veiksmīgs - ar 5.martu skola ir akreditēta uz 6 ga-
diem. Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu matemātikas olimpiādē 9.klases skolēnam Eglonam Raudziņam iegūta 
godalgotā 1.vieta, viņš tika izvirzīts uz valsts olimpiādi matemātikā Rīgā, kur rezultāti arī nebija slikti - tikai 3 punktu pietrū-
cis  līdz atzinībai. Viņu sagatavoja matemātikas skolotāja Tatjana Volkova. Fizikas olimpiādē 9.klases skolēnam Eglonam 
Raudziņam iegūta 3.vieta. Viņu sagatavoja Ludmila Pudža. Vizuālās mākslas olimpiādē Ritai Plonei - godalgotā 2.vieta. 
Olimpiādei sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Astrīda Spūle. 

 SAŅEMTA VĒSTULE  
 Pirms kāda laika mūsu novadā tika piedāvāta iespēja apmeklēt cigun nodarbības. Manī neviļus radās jautājums, vai mēs zinām un 
saprotam, kas īsti ir cigun prakse un vai tā ir savienojama ar kristīgo dzīvesveidu? Paši šīs prakses meistari skaidri norāda, ka četrtūkstoš gadu 
senā ķīniešu atveseļošanas vingrošana cigun vienlaikus ir vesela dzīves filozofija. Proti, cigun ir viens no Austrumu reliģisko un filosofijas 
uzskatu novirzieniem. Vai šādas prakses apmeklēšana iederas kristieša dzīvē? Šķiet, ka tomēr nē. Pirmais no 10 Dieva baušļiem kristiešiem 
nosaka: „Tev nebūs citus Dievus turēt līdzās man!” Lai gan cigun nerunā par kāda dievišķa spēka pielūgsmi, tomēr savā būtībā tas izslēdz Die-
va darbību cilvēka dzīvē. Šīs prakses pamatā ir cilvēka pašpalīdzība, kas nozīmē, ka nav nepieciešama Dieva žēlastība cilvēka dzīvē. Līdz ar to 
dalība šādās nodarbībās kristiešiem ir grēks pret 1.bausli.Tas, ka šādas Austrumu filozofiskās skolas ienāk kristīgajā vidē, liecina, ka mēs, kris-
tieši, pavirši attiecamies pret savu ticību un vieglprātīgi to atšķaidām ar kristīgam dzīvesveidam svešiem uzskatiem. Kristīgā Baznīca ir bagāta 
ar dažādiem Dieva palīdzības veidiem. Tā vietā, lai meklētu pašdziedināšanās veidus, kristieši tiek aicināti regulāri praktizēt Grēksūdzes sakra-
mentu un  slimības gadījumos Slimnieku sakramentu, kā arī nebaidīties personīgā lūgšanā ar savām vajadzībām vērsties pie Dieva. Kristieši 
visā pasaulē šobrīd līksmi svin Kristus Augšāmcelšanos. Lai arī mēs katrs uzticam savas rūpes un raizes, kā arī priekus mūsu Pestītājam, kurš 
ir augšāmcēlies kā Uzvarētājs! Lai garīga prieka pilns skaistais Kristus Augšāmcelšanās laiks! 

 
Raimonds Vilciņš  

Atgādinām, ka joprojām aktuāls 
(pieteikumi iesniedzami līdz 

š.g.30.aprīlim) VAS „Latvijas Hipotē-
ku un zemes banka” Klientu kluba  

„Mēs paši” projektu konkurss.  
Vairāk informācijas www.hipo.lv. 

Par aktuālajiem projektu konkursiem uzziniet, ieskatoties pašvaldības mājas-
lapā www.varkava.lv, kur regulāri tiek publicēta Latgales plānošanas reģi-
ona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra informācija par 

aktuālajiem projektu konkursiem; divreiz mēnesī iznāk un tiek publicēta Lat-
vijas Pašvaldību savienības infolapa un „Lauku e-Lapa” - šajos izdevumos 

allaž ir atrodama informācija par jaunām iespējām. 

 Februārī vairāki Vārkavas vidusskolas skolēni piedalījās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izcīnīja 
godalgotas vietas. Sintijai Ziemelei (11. kl.) latviešu valodas un literatūras olimpiādē - dalīta 2. vieta un  ģeogrāfijas olimpi-
ādē - 3. vieta. Ievai Mičulei (12. kl.) ekonomikas olimpiādē – atzinība. Evijai Vaivodei (6. kl.) matemātikas olimpiādē - atzi-
nība. Publiskās runas konkursā „Es piedzimu laikā” ( latviešu un angļu valodā) Gitai Sparānei (12. kl.) – 3. vieta. 

VA "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" Tehniskās uzraudzības nodaļa Preiļi paziņo, ka traktortehnikas tehniskā 
apskate Vārkavas novadā notiks: 

Vārkavas pagastā   - Ančkinos 12.aprīlī plkst.12.00; 11.maijā plkst.12.00 (pie krustojuma);  
        Vārkavā 12.aprīlī plkst.13.00; 11.maijā plkst.13.00 (pie pagasta pārvaldes);  
   Piliškās 12.aprīlī plkst.14.00; 11.maijā plkst.14.00 (pie darbnīcām). 
Rožkalnu pagastā   - Rimicānos 26.aprīlī plkst.9.00; 25.maijā plkst.9.00 (pie pagasta pārvaldes); 
   Lazdānos 26.aprīlī plkst.11.00; 25.maijā plkst.11.00 (pie darbnīcām); 
   Arendolē 26.aprīlī plkst.13.00; 25.maijā plkst.12.00 (pie veikala). 
Upmalas pagastā    - Vecvārkavā 27.aprīlī plkst.9.00; 28.maijā plkst.9.00 (pie novada domes); 
   Vanagos 27.aprīlī plkst.11.00; 28.maijā plkst.11.00 (pie darbnīcām). 

Uz skati jābūt traktortehnikai un šādiem dokumentiem: traktortehnikas reģistrācijas apliecība; traktortehnikas vadītāja apliecība; spēkā esoša 
obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē: traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles 
novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate - Ls 8.50; piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate - Ls 5.60; speci-
ālās traktortehnikas un autogreideru ikgadējā valsts tehniskā apskate - 14.00; atļauja piedalīties ceļu satiksmē Ls 1.30; valsts tehniskās apskates 
uzlīme vai talons - Ls 0.65; komisijas maksa par skaidras naudas iekasēšanu - Ls 0.40; transporta nodrošinājums, 1 km - Ls 0.40. 
 

Pieņemšana Preiļos periodā, kad notiek skates, otrdienās no 8.30 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 65322033 vai mobilo tālruni 
28395079, 28621858. 



 
2012.gadā “Ozolupe” iznāk mēneša  

5.– 15. datumā. 
Informācija publicēšanai  

jāiesūta līdz iepriekšējā mēneša 30.datumam uz  
e-pasta adresi varkavas.novads@inbox.lv. 

Izdevējs: Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632,  
mob.tālr. 28239646. 
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. 
Bezmaksas izdevums. 
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste  
Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972; 
e-pasts - varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). 
Tirāža: 740 eksemplāri. 
Iespiests: SIA „Latgales druka”, datorsalikums - M.Praņevska. 
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori. 

Turpinās biedrības “Dzintars 2007” kārtējā labdarības  
akcija  

Līdz Lieldienām ikviens novada iedzīvotājs biedrības telpās var 
saņemt humanitāro palīdzību - apģērbu un apavus (no Zviedri-

jas). Interesēties Rožkalnu pagasta pārvaldē, mob.tālrunis 
28449248. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 8.marta līdz 
2.aprīlim reģistrēts 1 jaundzimušais: 25.martā pasaulē nāca 
Valters Vilcāns. Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Martai 

Ušackai un tētim Harijam Vilcānam! 
Bet Mūžības ceļos devusies Marija Dzene (17.09.1926 - 

11.03.2012). Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 

Vārkavas novada Kultūras centra pasākumi 

8. aprīlī plkst.20.00 Rožkalnu KN „Savādi gan” 10 gadu jubilejas koncerts ”Es gribētu Tevī ierakstīt visskaistā-
ko melodiju”. Plkst.22.00 balle kopā ar grupu ”Airi”. Ieeja koncertā un ballē - brīva. 

15.aprīlī plkst.19.00 Pilišku saieta vietā Baltās svētdienas koncerts. Plkst. 21.00 Tējas vakars. 

21.aprīlī  Vārkavas novada teritorijā Lielā talka. 

21. aprīlī plkst 20.00 Rožkalnu KN Vārkavas vidusskolas 12. klases humoristisks iestudējums  ar dziesmām un 
dejām „Rūžkolnu pogosta zvaigzne” (pēc K. Jokstes „Klepernīku pogosta zvaigzne” motīviem). Ieeja - par zie-
dojumiem. Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu „Ginc & Es”. Ieeja: Ls 1,50, pēc plkst. 23.00 - Ls 2. 

28.aprīlī plkst 22.00 Vārkavas TN balle. (Sīkāka  informācija - afišās.) 

5.maijā plkst. 10.00 Vecvārkavā  (pie Vārkavas novada domes) norisināsies  atraktīvais un makten noderīgais 
Pavasara tirgus “Lielā andele”! Jaunums - aicinām andelēties arī tos, kuriem mājas bēniņos, drēbju skapjos vai 
kur citur glabājas mazlietotas vai pavisam jaunas mantas, kas pašiem  vairāk nav noderīgas, bet, ko citi varētu 
likt lietā - sākot no adatām, saimniecības precēm, auto rezerves daļām, bērnu drēbītēm, rotaļlietām, apaviem, 
aksesuāriem, kleitām, beidzot ar mēbelēm utt. Šīs lietas katram/ katrai no jums būs iespēja tirgot pārējiem vai arī 
iemainīt pret ko sev tīkamāku! Andelē  paredzēts arī labdarības stūrītis, tādēļ, ja jums ir apģērbi vai kas cits, ko 
ziedot mazajām sirsniņām - ar prieku tos pieņemsim un nogādāsim tiem, kam šī nesavtīgā palīdzība patiešām ir 
nepieciešama! Dalība „Lielajā andelē”- bez maksas! Tirgotājiem vēlams pieteikties līdz š.g. 1. maijam, zvanot vai 
sūtot īsziņu uz mob.tālr. 28819170 (Ilga Pokšāne). 

5.maijā plkst. 22.00 Rožkalnu KN balle kopā ar grupu „Galaktika”. Ieeja: Ls 2. 

12. maijā Arendoles bibliotēkā Māmiņu dienai veltīts koncerts. (Sīkāka  informācija - afišās.) 

19. maijā plkst. 20.00 Vārkavas TN Muzeju nakts ietvaros Vārkavas vidusskolas 12. klases humoristisks iestu-
dējums  ar dziesmām un dejām „Vorkovas pogosta zvaigzne” (pēc K. Jokstes „Klepernīku pogosta zvaigzne” 
motīviem). Ieeja - par ziedojumiem. Plkst. 22.00 balle. (Sīkāka  informācija - afišās.) Vakara un nakts garumā 
būs iespēja apmeklēt Vārkavas novadpētniecības muzeju. 

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas palīdzēja 
mums lielajā ugunsnelaimē, un sakām 
lielu paldies Vārkavas novada ugunsdzēsē-
ju komandai, Vārkavas pagasta pārvaldei, 
Andrim Plonim, Jānim Surguntam, Jānim 
Sprukstiņam, Anfisai Kirilovai, Ertu ģime-
nei, Surguntu ģimenei, Leikuču ģimenei, 
Rimicānu ģimenei un visiem, kas dalījās ar 
mums lielajā nelaimē.                                        

Dzerkaļu ģimene Vārkavā 


