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

Nr.6 133) 29.08.2019. 

	 Lai	dod	mums	Dievs,	ka	mūžam	varam
	 Mēs	laikmetiem	un	laikiem	garām
	 Arvien	dzīvā	straumē	traukt.
	 Kā	sēja	nebeidzas	un	pļauja,
	 Kā	nerimst	Daugava	un	Gauja,
	 Lai	latvji	nerimst	spēkā	augt.
	 	 	 	 /L.Breikšs/

Sveiciens	Latvijas	valsts	svētkos!

Rožkalnu	pagasta	pārvaldes	vadītāja	Mairita	Stulpiņa

	 Dzimtene	mana!	Tu	–	labā!
	 Likteņa	zvanā	kāds	jaunu	laikmetu	sit…
	 Latviešu	dvēseles	senseno	brīnumu	glabā,
	 Novembrī	skaistāko	vārdu	–	Astoņpadsmit!
	 	 	 	 /	Lūcija	Sāgameža-Nāgele/

Visus	novada	iedzīvotājus	sveicu	valsts	Dzimšanas	dienā!	
Lai	katrā	ģimenē	mīlestība,	veselība	un	pārticība	valda!

Vārkavas	pagasta	pārvaldes	vadītāja	Skaidrīte	Medne

	 	 Mums	ticis	viszilākais	ezers
	 	 Un	rudākais	rudzu	lauks.
	 	 Visbaltākā	bērzu	birze,
	 	 Vismelnākais	rupjmaizes	klaips.
	 	 Un	tieši	Latvijai	ticis
	 	 Vissvētākais	debesu	jums,
	 	 Jo	savu	visskaistāko	zemi
	 	 Dievs	ir	atdevis	mums.
	 	 	 	 /L.	Vāczemnieks/

No	visas	sirds	sveicu	visus	Vārkavas	novada	iedzīvotājus	Latvijas	
valsts	svētkos!	

Aicinu	ikvienu	novada	iedzīvotāju	valsts	svētkos	pie	savas	mājas	
izkārt	Latvijas	karogu	un	svinēt	svētkus	kopā!	

Vārkavas	novada	domes	priekšsēdētāja	Anita	Brakovska		

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8  (135) 08.11.2019.



2 Novembris 2019 Nr. 8 (135)

OZOLUPE DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (08.10.2019.) tika izskatīti divi darba 
kārtības jautājumi. 
1.Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  
apakšpasākumā ‘‘Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. 
Lēmums:

 1. Piedalīties projektu konkursa rīcībā 2.3.” Atpūta un brīvais laiks 
(kultūra, sports, pašdarbība)” ar projektu “Tautu tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas 
skolēnu deju kolektīvam”, projekta kopējais finansējums bez PVN 5329,00 EUR, kopējais 
finansējums ar PVN 6448,09 EUR, attiecināmās izmaksas 6448,09 EUR.

  2. Piešķirt līdzfinansējumu projektam “Tautu tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju 
kolektīvam” 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 644,81 EUR .

 3. Finanšu līdzekļus paredzēt 2020.gada budžetā.
2.Par grozījumu 2019.gada 24.septembra lēmumā  Nr.174 “Par finansējuma piešķiršanu”.
Lēmums:

 1. Konceptuāli piekrist un atbalstīt “ARENDOLES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES”, LEADER 
projektu “Lūgšanu nama vienkāršota atjaunošana”.

 2. Finanšu līdzekļus 10% apmērā, kas sastāda EUR 2252,00 no projekta kopējās summas EUR 22 
524,78, paredzēt sastādot Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.”

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (29.10.2019.) tika izskatīti 8 darba kārtības jautājumi.

1. Par grozījumu 24.09.2019. lēmumā Nr.181 “Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un 
zemes ierīcības projekta izstrādi”.
Lēmums:
 1. Izdarīt Vārkavas novada domes 24.09.2019. lēmumā Nr.181 „ Par zemes gabala sadalīšanu, 
     nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi ” šādus grozījumus: 
  1.1.  Atcelt lēmuma 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā -  Sadalīt nekustamā īpašuma “Apinīši” 
  (7694-004-0082) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694-004-0082 divos zemes 
  gabalos Nr. l. ( 11,5 ha) un Nr. 2. (5,l ha), neizstrādājot zemes ierīcības projektu”.   
  1.2. Izslēgt no lēmuma punktus 5;6;7;8. 
2. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. 
Lēmums: 
 1. Sakarā ar nolietošanos, izslēgt no Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēkas grāmatvedības uzskaites 
 pamatlīdzekļus – 176 grāmatu eksemplārus par kopējo summu EUR 88,23.
 2. Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites Upmalas bibliotēkas pamatlīdzekļus – 98 
 grāmatu eksemplārus par kopējo summu EUR 104,15: 
  2.1. Saturiski novecojušas 14 grāmatas par kopējo summu 15,71 EUR;
  2.2. Nolietotas 84 grāmatas par kopējo summu 88,44 EUR.

 3. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem kapu žogu Pilišku kapos, sākotnējā vērtība 
EUR 50.00 atlikusī vērtība EUR 31.74.

 4. Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Par īres maksas samazināšanu.
Lēmums: 

 1. Noteikt, ka D. D.,  īrētā dzīvokļa Nr.6, Skolas ielā 6, Vecvārkavā,  Upmalas pagastā, Vārkavas novadā 
īres maksa samazināma – dzīvojamās telpas īres maksā neiekļaut peļņu.
2. Noteikt, ka īres maksas samazinājums ir spēkā 5 (piecu) gadu termiņā.

4. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Lēmums:  

Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumu Nr.214 “Par 
nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr.5, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas 
novadā” apstiprināšanu”.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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5. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas 
Republikas proklamēšanas 101.gadadienu.
Lēmums:
       Izvirzīt apbalvošanai ar naudas balvu 75 EUR un Goda rakstu:

 1.Aigaru Ruču – zemnieku saimniecības “Liepsaldes” īpašnieku par ieguldīto darbu novada 
lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

 2. Igoru Petrovu  – saimniecības “Mežmalas” īpašnieku par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības 
attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

 3. Valentīnu Mačāni – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Vārkavas vidusskolā, nesavtīgu palīdzību 
līdzcilvēkiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām 
paaudzēm.

      Izvirzīt apbalvošanai ar Atzinības rakstu:

 1. Vitu Kirilovu – saimniecības “Krūmiņi” īpašnieci par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības 
attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

 2. Mārtiņu Šalkovski – zemnieku saimniecības “Jaunie Lielozoli” īpašnieku par ieguldīto darbu 
novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu savā saimniecībā.

 3. Leontiju Kirilovu – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
 4. Aivaru Dambīti - par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu Vārkavas novadā.
 5. Broņislavu Gavari – par mūža ieguldījumu folkloras tradīciju kopšanā.

 6. Andri Plivdu  – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un ražošanas kāpināšanu 
savā saimniecībā.

 7. Irinu Stepanovu – par apzinīgu un godprātīgu darbu Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes 
struktūrvienībā “Cimdiņš”.

 8. Andreju Klindžānu – par ilggadēju, apzinīgu un prasmīgu darbu Vārkavas novada pašvaldībā.
 9. Irēnu Leikuču – par aktīvu iesaistīšanos senioru sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
6. Par grozījumiem Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikumā.
Lēmums: 
 1. Apstiprināt nolikumu “Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikums”.;

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2014.gada 22.maija lēmumu Nr.9 “Par 
Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikuma apstiprināšanu”, Vārkavas novada domes 2014.
gada 23.septembra lēmumu Nr.16 “Par Vārkavas novada izglītības iestāžu pedagogu prēmēšanu”, 
Vārkavas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr.101 “Par grozījumu nolikumā” un  
Vārkavas novada domes 2017.gada 26.septembra lēmumu Nr.160 “Par grozījumiem Vārkavas 
novada izglītojamo prēmēšanas nolikumā”.

7. Par izmaiņām Vārkavas novada iepirkumu komisijas sastāvā.
Lēmums: 

 1. Atbrīvot L. R.no Vārkavas novada domes iepirkumu komisijas locekles amata.
2. Ievēlēt Vārkavas novada domes iepirkumu komisijas locekļa amata sastāvā A. D.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Lēmums:

 1. Apstiprināt sertificētā zemes ierīcības darbu veicēja A. G. izstrādāto zemes ierīcības projektu 
„Jaundancīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7664-003-004 Rožkalnu pagastā, Vārkavas 
novadā.

 2. Plānotajai zemes vienībai Nr.1. ar plānoto kadastra apzīmējumiem 7664-003-0298 (3,0 ha) 
noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods 0201 (zemes vienības platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu).

 3. Plānotajai zemes vienībai Nr.2. ar plānoto kadastra apzīmējumiem 7664-003-0300 (3,0ha) 
noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods 0201 (zemes vienības platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu).

 4. Plānotajai zemes vienībai Nr.3. ar plānoto kadastra apzīmējumiem 7664-003-0301 (67,2ha) 
noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101 (zemes vienības platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu). 

    
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas   
alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet noslēgt jaunu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu! 

Esošie līgumi darbojās līdz 2019. gada 1. 
novembrim, ja līgums netiks pārslēgts – turpmāk 
pakalpojums vairs netiks saņemts. Atgādinām, 
ka pavasarī plānotajā bezmaksas plēvju 
savākšanas akcijā, plēves tiks savāktas tikai no 
tām zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem vai 
privātpersonām, kurām būs spēkā esošs līgums 
par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Visus tos, kuriem šobrīd nav noslēgts līgums par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām 
to izdarīt tuvākajā laikā.
Līgumus iespējams noslēgt:
• Elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv sadaļā 

e-pakalpojumi;
• Attālināti sazinoties ar SIA “Clean R” Klientu 

apkalpošanas centru rakstot uz e-pastu kc@
cleanr.lv vai zvanot uz tālruni 67111001 
darbadienās plkst. 8:00-17:00;

• Klātienē Vārkavas novada dome, 8. kabinets, 
Skolas iela 5, Vecvārkava, darbadienās 
plkst. 8:00-16:30 (pārtraukums plkst. 12:30-
13:00).

Atbilstoši Vārkavas novada domes 
saistošajiem noteikumiem  Nr. 52  “Atkritumu 
apsaimniekošana Vārkavas novadā”  iedzīvotāju, 
iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties 
kopējā sadzīves atkritumu savākšanas 
sistēmā, kā arī brīdinām – sadzīves atkritumu 
novietošana pie šķiroto atkritumu konteineriem 
un citās tam nepiemērotās vietās ir neatļauta. 
Par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās 
personas tiek sauktas pie administratīvās 
atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā.

Aktualitātes projektā  Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi 
vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/063 ietvaros Vārkavas 
novada Rožkalnu Kultūras namā sāksies Radošās 
dejas. Uz Radošajām dejām aicināts ikviens 
pieaugušais, kurš vēlas dejot un iepazīt sevi. 

Radošo deju nodarbības Rožkalnu Kultūras namā
Bezmaksas nodarbības, līdzi ņemam vingrošanas 

matracīti, ģērbjamies brīvā apģērbā
12. novembris

18:00 – 20:00 Rožkalnu 
Kultūras nams

20. novembris
27. novembris
4. decembris

11. decembris
18. decembris

Šajā grupā savienojas psiholoģiskie aspekti jeb 
sevis izpēte un transformācijas ar radošu formu – 

deju. Balstoties uz ķermeņa un iekšējās pasaules 
mijiedarbību. Grupā piedzīvosiet mūziku, dejas, 
aktivitāti un atslābinošās tehnikas, kopā būšanu 
un atbalstu sava dzīves ceļa gājumā, sarunām 
par piedzīvoto. Iepriekšēja pieredze nav 
nepieciešama.
Nodarbības vadīs Inga Reinfelde (psiholoģe un 
psihoterapeite psihoorganiskajā analīzē).
Lūgums iepriekš pieteikties rakstot linda.
pudule@varkava.lv vai zvanot 20399639. 
Novembrī plānots uzsākt mākslas terapijas 
nodarbības SAC “Vārkava” iemītniekiem, kā arī 
Krāsu nodarbības “Varavīksnes cikls”, Apļošanas 
nodarbības bērniem un nodarbības ar gaismas 
smilšu galdiem sāksies Vārkavas vidusskolas 
pirmsskolas bērnu grupā, Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestādē un Rimicānu pirmsskolas 
izglītības iestādes struktūrvienībā “Cimdiņš”, 
vairāk informācijas par nodarbībām tiks nodots 
visiem bērnu vecākiem.

Linda Pudule
Projektu koordinators
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Līdz 20. novembrim Rimicānu mūžizglītības centrā Saules ielā 
2, Rimicānos ir apskatāma kokapstrādes nodarbību dalībnieku 
darbu izstāde. 

Līdz 30. novembrim Vārkavas novada Kultūras centra zālē, Skolas 
ielā 5, Vecvārkavā apskatāma fotogrāfiju izstāde “RUDENS – 
Dabā. Cilvēkos. Tradīcijās”. Izstādi veido 50 fotogrāfijas, kuras 
ataino rudens daudzveidību un krāsainību.

 Projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

ESF	 projekts	 «Atbalsts	 izglītojamo	 individuālo	 kompetenču	
attīstībai»(8.3.2.2./16/I/001).

Vārkavas vidusskola ir to  skolu skaitā, kuras 
turpina realizēt projektu «Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai» - turpmāk 
APP. Skolā jau trešo gadu tiek piedāvātas dažādas 
aktivitātes, kuras būs domātas gan sākumskolas 
skolēniem veiksmīgākai individuālās pieejas 
realizēšanai, gan arī 5.-9.klašu skolēniem 

zināšanu padziļināšanai  STEM mācību 
priekšmetu  jomās. Liels atbalsts  ir informācijas 
tehnoloģiju laborants,kurš nodrošinās iespēju 
skolēniem darboties datorklasē pēc stundām. 
Šogad projekts atsācis  darbību no oktobra.
Šajā mācību gadā skola piedāvās dažādus 
projekta pasākumus, t.sk. mācību vizītes 
uz DU  un papildus nodarbības STEM 
jomas mācību priekšmetos gan darbam ar 
talantīgiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības. Tāpat būs 1 ārpakalpojumu 
programma-  programmēšanā un elektronikā 
(lasīt zemāk 2019./2020.m.g.plānā).

2019./2020.m.g.	ESF	projekta	“Atbalsts	izglītojamo	individuālo	kompetenču	attīstībai»(8.3.2.2./16/I/001)		
pasākumu	plāns

Tehnoloģiju gads.
Interešu izglītība 
«Programmēšana un 
elektronika»

6.-12. klase
Biedrība ‘‘Tehnisās 
izglītības un 
jaunrades  skola’’

Piektdienās
2 reizes mēnesī
(pasākums sākas ar  
novembri)

no plkst.15:00-19:00

Tehnoloģiju gads. Laborants Inga Spuriņa

Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

7.,8.stunda
7.,8.stunda
6.,7.,8. stunda
6.,7.,8. stunda

Robotikas nodarbības 1.-9. klase Ainārs Dudarjonoks Trešdiena 
Ceturtdiena 

0. stunda
6.,7. stunda

Laboratorijas darbi 
Daugavpils universitātes 
Dabaszinātņu un 
matemātikas fakultātē

8.-9. klase DU
1 reizi mēnesī
(pasākums sākas ar 
novembri)

Skolotājs konsultants 5.-9. klase
Silvija Vingre

Mindaugas Bitinas

Otrdiena
Trešdiena
Trešdiena

7.stunda
8.stunda
7.,8. stunda

Pagarinātās dienas grupas 
skolotāja palīgs 1.-4. klase Ilze Lazdāne Piektdiena 6.,7.,8. stunda

Sagatavoja projekta koordinatore I.Kivleniece
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Konkursā ‘‘Sējējs 2019’’ nominācijā ‘‘Ģimene Lauku sētā’’ balvu iegūst 
Upenieku ģimene no Vārkavas novada Rožkalnu pagasta 

Šī gada 1. novembrī Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, Jelgavā, notika Latvijas labāko 
lauksaimnieku un lauku uzņēmēju apbalvošanas 
ceremonija Zemkopības ministrijas rīkotajā 
konkursā “Sējējs 2019”. Konkursa nominācijā 
“Ģimene lauku sētā” laureātiem - Upenieku 
ģimenei no Vārkavas novada zemnieku 
saimniecības “Kārkliņi”, balvu pasniedza 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 

Konkurss „Sējējs” ir Zemkopības ministrijas 
rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt 
labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā 
un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma 
formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku 
iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt 
jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt 
zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot 
Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas.
Konkurss “Sējējs” notiek jau 26. gadu pēc 
kārtas, kopš 1994. gada un tas ir lauksaimnieku 
un lauku uzņēmēju prestižākais konkurss.
Lai varētu piedalīties konkursā nominācijā 
Ģimene lauku sētā, konkursa dalībniekiem ir 
jāatbilst vairākiem kritērijiem, piemēram,jāveic 
patstāvīga saimnieciskā darbība vismaz divās 
paaudzēs, dzīvojamajai un saimniecības ēkām 
jābūt estētiskām, apkārtnei labiekārtotai, bet 
ģimenei sabiedriski aktīvai utt. 
Konkursam Upenieku ģimeni pieteica SIA LLKC 
Preiļu nodaļas lauku attīstības konsultante Ilga 
Ušacka. Ilga bija tā kura sagatavoja un iesniedza 
visus nepieciešamos dokumentus konkursa 
nominācijai, par ko viņai īpašs paldies.
Upenieku ģimene dzīvo un saimnieko Vārkavas 
novada Rožkalnu pagasta ‘‘Kārkliņos’’.  Šajā vietā 
saimniekošanu reiz uzsāka Alda vectēvs, vēlāk 
saimniekošanu pārņēma Alda vecāki, kuri 1997. 

gadā dibināja tagadējo zemnieku saimniecību 
‘‘Kārkliņi’’, par pamatdarbību izvēloties piena 
lopkopību. Līdz ar saimniecības dibināšanu sāk 
saimniekot ar bioloģiskām lauksaimniecības 
metodēm un  rūpējas jau par 25 slaucamām 
govīm. Aldis pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti atgriezās savās dzimtajās mājās 
un nodibināja otru zemnieku saimniecību 
‘‘Kvedervecumi’’ ar pamatdarbību gaļas liellopu 
audzēšana. 2017. gada nogalē saimniecības 
nolēma apvienoties par pamatu atstājot z/s 
‘‘Kārkliņi’’ un par galveno pamatnozari atstājot 
piena lopkopību. 
Šobrīd saimniecībā tiek apsaimniekoti 200 
ha zemes, tiek audzēti graudi un gatavota 
lopbarība. Šobrīd ganāmpulks sastāv no 50 
Holšteinas melnraibajām govīm, 70 jaunlopiem, 
saimnieciskā darbība pakāpeniski tiek attīstīta. 
Saimniecībā tiek nodarbināti 4 darbinieki, bet 
ļoti daudz darbu tiek paveikts pašu spēkiem. 
Upenieku ģimene ir ļoti sabiedriska. Aldis šobrīd 
ir arī Vārkavas novada domes deputāts un aktīvi 
piedalās iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanā un 
tālākā ideju virzīšanā. Alda sieva Dinija dzied 
novada vokālajā ansamblī ‘‘Savādi gan’’, aktīvi 
piedalās skolas aktivitātēs un pārstāv vecāku 
intereses sadarbībā ar skolu. 
Aldis un Dinija ik pa laikam piedalās  arī vietējās 
amatierteātra izrādēs. 

FOTO:	Konkursā	‘‘Sējējs	2019’’,	privātais	arhīvs

Upenieku ģimenē aug trīs aktīvi un zinātkāri 
bērni. 
Vecākais dēls Mārtiņš mācās Vārkavas 
vidusskolas 5. klasē. Mārtiņš jau no 1. klases ik 
gadu piedalās dažādos runas konkursos. Viņš 
Preiļu mūzikas un mākslas skolā mācās spēlēt 
saksofonu. Uzstājas kopā ar folkloras kopu 
‘‘Vālodzīte’’.

AKTUĀLI

FOTO:	https://www.sejejs.lv/portfolio-archive/2019-bildes/
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Vecākā meita Madara Līga dzied folkloras kopā 
‘‘Vālodzīte’’ . Madarai ļoti patīk zīmēt, tāpēc 
brīvajā laikā apmeklē Preiļu mākslas skolu. Skolā 
dejo tautas deju ansamblī.
Jaunākā meita Elīza ir pirmklasniece un 
vissaktīvākā lauku dzīvē, kas samīļos ikvienu 
dzīvnieku un un ir ļoti liels palīgs gan saviem 
vecākiem, gan brālim un māsai, gan vecmammai. 
Tā kā Elīza ir sešgadniece, tad šogad nolemts 
no ārpusstundu aktivitātēm atteikties, bet 
nākamgad jau varēs domāt par papildus 
nodarbībām.
Arī Alda mamma Elga aktīvi iesaistās novada 
sabiedriskajā dzīvē, pensionāru apvienības 

darbos un tās rīkotajos pasākumos, dejo senioru 
deju kopā “Dzīves virpulis.” 
Par Upenieku ģimenes tradīciju ir kļuvusi 
dzimtas saietu organizēšana, ir izveidots savas 
dzimtas koks. 
Mums ir īpaši liels prieks, ka mūsu novada 
iedzīvotāji ir tik sabiedriski aktīvi, savu dzimto 
māju un zemi mīloši, un atbildīgi cilvēki. 
Vēlreiz sveicam Upenieku ģimeni ar augsto 
novērtējumu! Un ceram, ka arī citi mūsu novada 
iedzīvotāji tiks tikpat atzinīgi novērtēti! Veiksmi 
visiem!

Marika Smane
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUĀLI

LABDIEN JŪSMĀJĀS LATVIJAS SVĒTKU MĒNESĪ!

Novembris Latvijas svētku mēnesis un šajā 
sakarā sveicu visus novada iedzīvotājus, bet 
īpaši pensionārus un seniorus Latvijas 101. 
Dzimšanas dienā un Lāčplēša svētkos! Jūs esat 
tie, kas kaldināja Latviju un Jums pienākas pa 
īstam svinēt šos svētkus. Aizdegsim svecītes par 
cilvēkiem,kuri atdeva dzīvības par mūsu Latviju, 
mūsu brīvību. 
Vārkavas novada pensionāru biedrība aicina 
visus pensionārus un seniorus 28.decembrī uz 
kopīgu Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanu. 
Īpaši vēlos uzrunāt cilvēkus gados, kuri dzīvo 
mājās vieni vai divatā. 
Visā Latvijā senioru vislielākā problēma ir 
vientulība. Ne vienmēr vientulība piezogas 
tikai cilvēkiem, kuri ir vieni. Ļoti bieži vientuļi 
ir cilvēki arī mājās, kurās ir daudz  dzīvotāju. Ir 
nepieciešams kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem 
ir vienādas domas, intereses un dzīves gājums. 
Bieži vien daudziem senioriem ir bērni un 
mazbērni, bet viņi dzīvo Rīgā vai citur pasaulē 
un nevar tik bieži apmeklēt savus vecākus. Iesim 
kopā un vientulību kliedēs šāda socializēšanās 
iespēja interešu grupās, mūsu rīkotajos  
pasākumos. 
Oktobrī bija brīņišķīgs Novada domes un 
Kultūras centra senioriem veltīts pasākums. Kur 
jūs bijāt cienījamie seniori? Nedomāju, ka visiem 
bija īpaši gadījumi vai veselības problēmas, kas 
liedza piedalīties, nu tad nesūkstaties par savu 
likteni. To veidojam mēs paši. Novada dome pat 

dāsni piedāvāja transportu, lai jūs atvestu uz 
pasākumu un aizvestu atpakaļ mājās. Bija neērti 
to cilvēku priekšā, kas bija sarūpējuši mums 
šos svētkus. Protams, protams, dažiem bija arī 
svarīgs iemesls nebūt. Tomēr ceru, ka 28.12. pl 
13.00 Rimicānos tiksimies un būsim kopā.
JAUNUMI! No 2020. gada janvāra pensionāriem 
neapliekamais pensijas minimums būs 300 eur 
(2019.gadā tas bija 270 eur). 
UN VĒL:
JAUNUMI PIE ĀRSTA    Pensionāri ir viena no 
sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām, 
kam ir vislielākais risks nonākt nabadzībā, 
tāpēc valdībā plānots pensionāriem samazināt 
pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta. 
Vienlaikus visiem iedzīvotājiem plānots 
samazināt līdzmaksājumus, veicot izmeklējumus 
un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš 
pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no 
nākošā gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī 
līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā 
– no 7,11 uz 7 eiro. Savukārt datortomogrāfijas 
izmeklējumiem līdzmaksājums no nākošā 
gada būs 14 eiro, nevis 14,28 eiro kā līdz šim. 
Vienlaikus līdzmaksājums pieaugs pilngadīgām 
personām līdz pensijas vecumam, apmeklējot 
ģimenes ārstu – no nākošā gada tas būs 2 eiro. 
Gaidīsim par šo ziņu SAEIMAS balsojumu.

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valdes 
priekšsēdētāja HELĒNA

18.oktobrī Rēzeknē notika Latgales reģionālās 
pensionāru apvienības Padomes sēde, kur 
tika spriests par Latvijas pensionāru mazajām 
pensijām. Padomes sēdē tika pieņemta 

rezolūcija, ar kuru vēlos Jūs iepazīstināt. Šī 
rezolūcija tika nosūtīta 
Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas 
prezidentam. Rezolūciju	lasiet	nākamajā	lpp...
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Biedrības “Latgales reģionālā pensionāru biedrība”rezolūcija

Rēzeknē, Padomes sēde 18.10.2019. 
2019.gada 18.oktobra Latgales Reģionālās 
pensionāru apvienības Padomes sēdē piedalās 
58 Padomes biedri no 15 Latgales novadiem. 
Daudzi Latgales reģiona pensionāri dzīvo 
nabadzībā, viņi ar savām pensijām nevar 
nodrošināt sev cilvēka pamattiesības (uz dzīvokli, 
pārtiku un veselības aprūpi). Nabadzības līmenis 
senioru un pensionāru vidū ir ļoti augsts, bet 
risināts šis jautājums tiek ļoti lēni. 
Latgales reģionā dzīvojošie pensionāri un 
seniori pieprasa: 
1. Kā primāro Valdības darba kārtībā iekļaut 
pensionāru sociālo nodrošinājumu, palielinot 
mazās pensijas. 
2. Ikviena pensija nedrīkst būt mazāka par 
iztikas minimumu. 
3. Triju gadu laika nodrošināt, ka par 
maznodrošinātiem pensionāriem uzskata 
tos, kuri saņem pensijas mazākas par iztikas 
minimumu. 
4. Nepieļaut pensiju, kuru līmenis ir zem valstī 
noteiktā nabadzības līmeņa, aplikšanu ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
5. Pensionāriem nodrošināt atlaides veselības 
aprūpei, samazinot pacientu iemaksu un arī 
finansējumu par kompensējamajām zālēm. 
6. Izveidot valsts līmenī sistēmu, lai arī 
nestrādājošie pensionāri varētu nokļūt 
sanatorijās un rehabilitācijas centros. 

7. Atcelt kvotu sistēmu pensionāriem pie 
speciālistiem uz izmeklējumiem. 
8. Atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam 
pensionāru mājoklim. 
9. Samazināt PVN komunālajiem pakalpojumiem, 
saskaņojot ar vietējo pašvaldību. 
10. Aicināt sabiedriskos mēdijus plašāk pievērst 
uzmanību pensionāru dzīves tematikai, 
atspoguļojot viņu aktivitāti un integrēšanos 
mūsdienu sabiedrībā. 
11. Nekavējoši atrisināt jautājumu par zāļu 
cenām, lai pensionāri varētu iegādāties 
nepieciešamos medikamentus. 
12. Īpašu uzmanību pievērst pensionāru 
nabadzības līmeņa mazināšanai. 
13. Atrisināt jautājumu par pensionāru biedrību 
finansēšanu. 
14. Iepazīstināt ar rezolūciju visas pensionāru 
biedrības. 
Pensionāri nevar ilgstoši gaidīt valdības 
solījumu izpildi, jo ar katru gadu pieaug to 
pensionāru skaits, kuru ienākumi kļūst mazāki 
par nabadzības riska līmeni valstī. 
Rezolūcija pieņemta Latgales Reģionālā 
pensionāru apvienības (LRPA) Padomes valdes 
sēdē 2019.gada 18.okobrī Rēzeknē. 

Latgales Reģionālās pensionāru apvienības
Valdes priekšsēdētāja 

Helēna Piziča
Sociālās aprūpes centrs “Vārkava” piedalās labdarības 

projektā “Eņģeļa pasts”
Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs 
“Vārkava” ir iesaistījies labdarības projektā 
“Eņģeļa pasts”. Biedrība ‘‘NSUS’’ īsteno vairākus 
labdarības projektus ar mērķi iepriecināt un 
uzmundrināt Latvijas pansionātos, aprūpes 
centros vai savās mājās mītošos seniorus un arī 
jaunāka gada gājuma cilvēkus ar roku rakstītām 
vēstulēm un apsveikuma kartītēm un nelielām 
dāvaniņām.
Projektā “Piepildi sapni” aprūpes centrā 
dzīvojošie cilvēki portālā engelapasts.lv	 ir 
norādījuši savas vēlmes, ko viņi kā dāvaniņu 
vēlētos saņemt no apkārtējiem. Parasti tās ir 
ikdienai noderīgas lietas – pledi, čības, trauki, 
pulksteņi, kafija, saldumi u.c. Šajā sadaļā ir 
publicēti sociālās aprūpes centra “Vārkava” 
iedzīvotāju sapņi (tos var apskatīt interneta 
vietnē engelapasts.lv	 sadaļā projekti->piepildi	

sapni	->sapņu	saraksts	kolonnā Latgale	atrodot 
Vārkavas novada sociālais aprūpes centrs 
‘‘Vārkava’’), lai nosūtītu dāvanu konkrētam 
cilvēkam, ailē pretī cilvēka vārdam jānospiež uz 
saites “Nosūtīt dāvanu”, tad jāseko līdzi portālā 
norādītajām instrukcijām.
Tuvojas Ziemassvētku laiks, un jau sesto gadu 
pēc kārtas “Eņģeļa pasts” rīkos  sociālo projektu 
‘‘Ziemassvētku vecīša darbnīca’’, kura laikā  
visiem būs iespēja sarūpēt pārsteigumus un 
apdāvināt sociālās aprūpes centros mītošos 
cilvēkus.  Vairāk informācijas: engelpasts.lv.
Tie cilvēki, kas vēlas iepriecināt SAC “Vārkava” 
iedzīvotājus ar kartītēm, dāvaniņām vai kā 
citādi, to droši var darīt arī bez “Eņģeļa pasts” 
starpniecības, sazinoties ar aprūpes centra 
vadību, zvanot pa tālruni 28440356, vai rakstot 
uz  E-pasta adresi: aprupes.centrs@varkava.lv.
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Daudzdzīvokļu ēkas (Skolas ielā 6, Vecvārkavā)  kāpņu telpas 
piedzīvojušas kosmētisko remontu

Vārkavas novada 
iedzīvotāju iniciatīvu 
grupa  “Skolas 6” no jūlija 
līdz oktobrim īstenojusi 
projektu “Kopīgiem 
spēkiem sakārtosim vidi sev 

apkārt”. Projekta laikā daudzdzīvokļu ēkas Skolas 
ielā 6, Vecvārkavā iedzīvotāji veica kāpņu telpu 
kosmētisko remontu. Projekts tika īstenots  ar 
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” 
mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji 
veido savu vidi – 2019” iegūto finansējumu.
Minētās ēkas kāpņu telpas atradās ļoti 
sliktā vizuālajā stāvoklī, tajās netika  veikti   
remontdarbi kopš ēkas uzcelšanas 1978. gadā. 
Lietus laikā no jumta tecējušais ūdens bija 
radījis bojājumus apmetumā, griestu un sienu 
krāsojumā. Tāpat bija jāatjauno krāsojums arī 
logiem, kāpņu margām, elektrības skaitītāju 
skapīšiem un ārdurvīm. Tādēļ 2019. gada 
pavasarī ēkas iedzīvotāji nolēma mazo grantu 
projektu konkursā iesniegt savu iniciatīvu par 
ēkas kāpņu telpu remontu. Pēc priecīgās ziņas 
par projekta apstiprināšanu, ēkas iedzīvotāji 
uzsāka kāpņu telpas remontu. 
Uzsākot remontdarbus, veicamo darbu 

saraksts tikai auga — bija nepieciešams veikt 
telpu griestu, sienu, logu rāmju tīrīšanu, vecā 
krāsojuma noņemšanu, griestu un sienu 
gruntēšanu, špaktelēšanu un krāsošanu. Līdz ar 
to projekta īstenošanas laiks nedaudz ievilkās 
nekā sākumā bija plānots. Remontdarbus veica 
ēkas iedzīvotāji brīvprātīgi saviem spēkiem, 
pieaicinot palīgus — radus un paziņas.  Padies 
visiem par atsaucību un iesaistīšanos! 

Konkursā iegūtais finansējums 550 euro, tika 
ieguldīts remontdarbu materiālu iegādei. Lielāko 
finansējuma daļu veidoja krāsu (300 euro), 
grunts (120 euro) un špakteļmasas (80 euro) 
iegāde, kā arī citi remontdarbiem nepieciešamie 
rīki (50 euro). Taupot resursus, remontdarbu 
veikšanai iedzīvotāji izmantoja daudzus savus 
darbarīkus  — krāsošanas vanniņas, rullīšus, 
špakteļlāpstas, elektroinstrumentus u.c.
Savstarpēji vienojoties, ēkas īpašnieki papildu 
projektā plānotajiem remontdarbiem, 
nomainīja vecās koka pastkastes pret jaunām, 
nokrāsoja dzīvokļu ārdurvis un vienā no kāpņu 
telpām izflīzēja pirmā stāva kāpnes un grīdu. 
Kopumā papildu remontdarbos ieguldot 
pašfinansējumu 320 euro apmērā.
Līdz ar to šobrīd Skolas ielas 6, daudzdzīvokļu 
ēkas kāpņu telpas ir kļuvušas daudz pievilcīgākas, 
tajās ir patīkami 
atrasties. Kāpņu 
telpu pārvērtības 
pozitīvi ir 
novērtējuši ne tikai 
paši ēkas iedzīvotāji, 
bet arī viņu viesi. Šī 
projekta īstenošana 
ir labs pierādījums 
tam, ka uzņemoties iniciatīvu un sadarbojoties, 
arī ar minimāliem līdzekļiem var paveikt 
daudz! Iedzīvotāju iniciatīvu grupa pateicas 
Viduslatgales pārnovadu fondam un Vārkavas 
novada domei par atbalstu!

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Skolas iela 6” 
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Labo darbu nedēļa Vārkavas vidusskolā

Laika posmā no 7. – 13. oktobrim mūsu 
skolas skolēni piedalījās Labo darbu nedēļā. 
5. un 6. klases skolēni no zālāja sagrāba jau 
‘’noguruša’’ ziedu paklāja detaļas, klases solu 
un krēslu apakšvirsmas atbrīvoja no košļājamo 
gumiju ‘’žņaugiem’’. 4. klases skolēni atnesa  
un skaisti noformēja burciņas, kurās bija 
ievārījums, sīrups, dažādas mērces, medus, 
kompots, kuras vēlāk nogādāja uz sociālās 
aprūpes centru ‘’Vārkava’’. Dāvanas aprūpes 
centra iemītniekiem bija sarūpējuši arī 8., 
9., 10., 12. klases skolēni. 10. un 12. klases 
skolēni kopā ar klases audzinātājām viesojās 
aprūpes centrā, kur kopā ar tā iemītniekiem 
spēlēja dažādas galda spēles un laiku pavadīja 
sarunājoties. Divi 11. klases skolēni projekta 
ietvaros palīdzēja izkrāsot daudzdzīvokļu mājas 
kāpņu telpu. 2. klases skolēni savāca sēklas un 
lapas, no kurām izgatavoja dāvanas vecākiem. 
Sēklas , kuras palika pāri, tika atstātas kā našķis 
putniem ziemā. 3. klases skolēni palīdzēja 
mūsu novada pensionārei, stāstniecei, folkloras 
kopas dziedātājai un saimniecei sakopt mājas 

pagalmu. Bērni novāca noziedējušās puķes un 
sagrāba lapas. Viens no skolēniem, rūpējoties 
par pensionāri, ar viņu aprunājās. No 14. 
- 18. oktobrim skolēni, skolotāji un skolas 
tehniskie darbinieki piedalījās skolas apkārtnes 
uzkopšanas talkā – lapu grābšanā. 
Ikviens darbs tika veikts ar prieku, un pēc tam 

pašiem bija gandarījums par paveikto, jo darot 
kopā, var izdarīt vairāk labu darbu.

‘’Mediju’’ pulciņa dalībnieces 
Daina Gailuma un Vineta Macuļēviča

Notikumi Vārkavas vidusskolā oktobrī

Oktobra pirmajā pusē skolēni kopā ar 
skolotājiem aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļā 
un Karjeras nedēļā. 
Mūsu skola turpina aktīvu dalību projektā 
”Latvijas skolas soma’’. 16. oktobrī 10. – 12. 
klašu skolēni devās izglītojošā braucienā uz 
Rīgu. Pa ceļam viņi apmeklēja Likteņdārzu, 
bet vēlāk Ģertrūdes ielas teātrī noskatījās 
režisora Vladislava Nastavševa izrādi ”Melnā 
sperma”. Skolēniem izrāde lika domāt par 
dažādiem cilvēkiem mums apkārt. Ar izrādi visi 
bija apmierināti, un atzinīgi tika novērtēta arī 
aktierspēle. 
Vairākos klašu kolektīvos notika vecāku sapulces.
No 21. – 25. oktobrim skolēni devās rudens 
brīvdienās, bet skolotāji apmeklēja profesionālās 
pilnveides kursus.
30. oktobrī projekta ‘‘Skolas soma’’ ietvaros 
skolā viesojās inovatīvā jaunrades muzikālā 
apvienība ar mācību lekciju ”Shape of Music”. 
Šīs apvienības trīs mūziķes piedāvāja pavisam 
oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan 
redzēt, gan paspēlēt un tuvāk iepazīt visus 

četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus 
- vijoli, altu, čellu, kontrabasu. Iepazīšanās ar 
mūzikas instrumentiem norisinājās caur tieši 
jauniešu vidū aktuālu latviešu un ārzemju 
mūziku. Skolēniem bija iespēja apskatīt tuvāk un 
pamēģināt spēlēt katru no šiem instrumentiem, 
kas iespējams, kādu ieinteresēs spert pirmos 
soļus ceļā arī uz nopietnu muzikālo izglītību.
Pēdējā oktobra nedēļā 10. – 12. klašu skolēnu 
komanda cītīgi gatavojās konkursa ‘‘Enkurs- 
2020” pusfinālam. 
31.oktobrī skolā viesojās fotostudija. Šajā 
pašā dienā 1.- 6. klašu skolēni piedalījās Kārļa 
Skalbes biogrāfijai, dzīvei un daiļradei veltītā 
pasākumā ‘‘Pasaku burvis”. Pasākuma laikā 
skolēni iepazinās ar K. Skalbes biogrāfiju, 
iesaistījās viktorīnā. Skolēniem vajadzēja izpildīt 
dažādus atraktīvus uzdevumus, atpazīt pasaku 
varoņus. Ikviens pasākuma dalībnieks varēja 
apskatīt K. Skalbes grāmatu izstādi. Vēlāk katras 
klases kolektīvs saņēma pateicību par dalību 
pasākumā.

„Mediju” pulciņa dalībniece Sandra Brakovska
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Karjeras nedēļa Vārkavas vidusskolā

Tāpat kā visā Latvijā, arī mūsu skolā no 14. – 
18. oktobrim notika Karjeras nedēļa ‘‘Tavai 
karjerai’’. Šīs nedēļas laikā skolēni piedalījās 
dažādās aktivitātēs.
15. oktobrī kopīgi ar karjeras konsultanti I. 
Patmalnieci notika praktiskas nodarbības 
‘‘Profesiju daudzveidība’’ 2.- 4. klašu skolēniem. 
Vēlāk 5.un 6. klases skolēniem bija iespēja 
padomāt par savu nākotnes profesiju nodarbībā 
‘’Kā plānot savu karjeru?’’ 
16. oktobrī 8.klases skolēni noklausījās NVA 
karjeras konsultantes S. Gedroicas – Juragas 
lekciju ‘’Nākotnes profesija’’. 10. un 16. oktobrī 
1. –6. klašu skolēni projekta ‘’Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ 
ietvaros devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. 
Viņi apmeklēja ‘’Latgales zooloģisko dārzu’’, lai 

pasākuma ‘‘Profesiju daudzveidīgā pasaule’’ 
laikā gūtu plašākas zināšanas par profesijām 
darbā ar dzīvniekiem. 16. oktobrī 4. - 6. klašu 
skolēni apmeklēja Džimbas skolas nodarbību. 
Praktiski darbojoties, viņiem bija iespēja  
atkārtot jautājumus par drošību.
17. oktobrī biedrības ‘‘Jaunvide’’ projekta ‘‘Esi 
drošs un radošs’’ ietvaros ikviens interesents 
varēja piedalīties sarunu pēcpusdienā ‘’Darbs 
ārzemēs’’, kuras laikā varēja uzklausīt jauniešus, 
kuri kādu laiku ir strādājuši ārpus Latvijas.
 Piedaloties Karjeras nedēļas aktivitātēs, ikviens 
skolēns varēja aizdomāties par prasmēm un 
iemaņām, kas jāapgūst skolā, lai veiksmīgi 
izvēlētos savu nākotnes profesiju.

‘’Mediju’’ pulciņa dalībniece Daina Gailuma

Konkurss “Enkurs-2020” 

2019. gada 28. oktobrī Vārkavas vidusskolā 
viesojās kapteinis A. Brokovskis - Vaivods, lai 
kopā ar 10. - 12. klašu skolēniem pārrunātu 
konkursa ”Enkurs - 2020” norises gaitu un 
veicamos uzdevumus.
30. oktobrī skolas komanda apmeklēja Preiļu 
Sarkanā Krusta nodaļu, kur Z. Vucāne vadīja 
praktisku nodarbību pirmās neatliekamās 
palīdzības sniegšanā. Skolēni skolotāja S. 
Stankeviča vadībā cītīgi gatavojās pusfinālam.
 2. novembrī 10. - 12. klašu komanda, kuras 
sastāvā bija Andrejs Ločs (komandas kapteinis), 
Uldis Gavars, Andis Briška, Edgars Nikiforovs, 
Dmitrijs Furtikovs, Dāvis Salcevičs, Lauris Pastars, 
Valija Vanaga, Sindija Edīte Upeniece un Sigita 
Stivriška, devās uz konkursa “Enkurs-2020” 
1. atlases  kārtu, kura notika Rīgā Novikontas  
Jūras koledžā. Konkursa mērķis bija ieinteresēt 
un iepazīstināt vidusskolēnus ar jūras virsnieka 
profesiju. Konkurss tiek organizēts divās atlases 
kārtās, no kurām komandas kvalificējas finālam. 
Konkursā piedalās komandas no visas Latvijas, 
kurām jāveic dažādi praktiski un atraktīvi 
jūrnieka uzdevumi. Skolas komanda iejutās kuģa 
vadītāja lomā uz trijiem kuģu simulatoriem, 
sacentās ugunsdzēšanas un pirmās palīdzības 
sniegšanas disciplīnās, pierādīja savas 
ģeogrāfiskās zināšanas, atzīmējot pasaulē 
lielākās ostas, un sacentās virves vilkšanā.  

Nākamajai kārtai kvalificējās  komandas, kuras 
ieguva pirmās sešas vietas, kas nozīmē, ka arī 
Vārkavas vidusskolas komanda ar izcīnīto 4. 
vietu. Katrs no komandas pārstāvjiem saņēma 
sertifikātu par piedalīšanos konkursā. Vārkavas 
vidusskolas komanda izcīnīja ne tikai 4.vietu un 
kvalificēšanos nākamajā kārtā, bet arī jaunas 
zināšanas un daudz pozitīvu emociju!

Uz konkursu līdzi devās skolotājs Staņislavs 
Stankevičs un skolas direktore Inta Kivleniece.
Konkursa finālā pavasarī piedalīsies Alūksnes 
valsts ģimnāzijas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, 
Madonas valsts ģimnāzijas, Ventspils valsts 
1.ģimnāzijas, Rīgas 10. vidusskolas, Liepājas 
valsts 1.ģimnāzijas, Špoģu vidusskolas, 
Vārkavas vidusskolas, Rojas vidusskolas 
un Jaunmārupes pamatskolas komandas. 

„Mediju”pulciņa dalībniece Sigita



OZOLUPE AKTUĀLI

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 Marika Smane, mob.tālr.: 20385972; E-pasta 

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

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

2019. gada 23.novembrī
PĀRBAUDI KRŪTIS!

Aicinām uz mamogrāfijas 
izmeklējumu!

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts 
apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā 
mamogrāfa izmeklējumus.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots 
autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo 
iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu 
mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros  
sievietēm ar speciālām  Nacionālā veselības dienesta 
uzaicinājuma vēstulēm-  izmeklējumu veic BEZ 
MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu 
(jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85).

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta! 
Mobilā mamogrāfa izbraukums Vecvārkavā 
notiks 2019. gada  23. novembrī.

Atrašanās vieta: 
Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, 
Vecvārkava,Upmalas pag., Vārkavas nov., 
no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.


