
Rudens krāšņums Vārkavas novadā
 Rudens saulgriežu svētki Vārkavā

 Kad visi ražas darbi bija  pabeigti, Vārkavas estrādē 
pirmajā oktobra sestdienā izskanēja ražas svētki, ar dziesmām, 
dejām un dažādām rudens veltēm.  Šogad norisinājās  īpašs 
tirdziņš, kur  bija iespēja padižoties ar rudens veltēm, un arī 
iespēja tos pārdod, vai pat mainīties.
 Savukārt, skatītājus priecēja gan mūsu pašu novada 
pašdarbības kolektīvi, gan arī pašdarbības kolektīvi no kaimiņu 
novada  - Preiļiem! 

 Starp dziesmām un dejām, visi kopā tika novēroti laikapstākļi pēc dažādām senlatviešu ticējumiem un uzzināja, kas gaidāms 
turpmākajā nākotnē. Kā neatņemama Miķeļdienas tradīcija, tika meklēts arī Jumis, lai nākamā gada raža ir pavisam bagātīga! 
Kā jau miķeļdienā, neiztika arī bez  kārtīgas izlustēšanās! Lai arī nākamais gads, līdz pat nākamajiem Miķeļdienai, ir ražīgs un 
bagātīgs! Sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Kondavniece

Miķeļdienas tirgus labumi
 Miķeļdienas gadatirgus mūsu skolā šogad norisinājās 
28.septembrī, cenšoties ievērot drošu distancēšanos. 
 Pirms tirgus notika jautra iepazīšanās ar Miķeļdienas 
tirgus noteikumiem, ziņām par Miķeļdienu, tika rādīta sena šo 
svētku rotaļa un uzdoti dažādi jautri uzdevumi klasēm: stāstīti 
ticējumi, minētas mīklas, papildinātas tautas dziesmas ar 
jautrām pašu sacerētām rindām. 

 Tirgojās 1.-7.klases skolēni. Tirdziņā tika pārdotas gan 
rudens veltes, gan pašcepti kārumi, gan dažādi pašdarinājumi: 
rotaslietas, citi rokdarbi. Tirgotāji bija ļoti laipni un lepni. Rudens 
veltes iegādājās gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki, 
gan vecāki.
 Tā bija jauka pēcpusdiena!

“Mediju” pulciņa dalībniece Alise Krūmiņa

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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 6 (142) 14.10.2020.
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AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (29.09.2020.) tika izskatīti 17 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 grozījumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra nolikumā „Vārkavas 
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku vienotās atlīdzības nolikums”.
3. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.167 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”.
4. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Vārkavas novadā”.
5. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156 „Par Vārkavas 
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
6. Par pārstāvja deleģēšanu. 
7. Par Vārkavas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 2020./2021. mācību gadā. 
8. Par zemes gabala atdalīšanu. 
9. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
11. Par nosaukuma piešķiršanu. 
12. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.
13. Par muzeja krājumu ņemšanu Vārkavas novadpētniecības muzeja fonda uzskaitē.
14. Par finansējuma piešķiršanu. 
15. Par robežu grozīšanu.
16. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
17. Par zemes gabala sadalīšanu.

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

APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes

28.07.2020.sēdes lēmumu Nr.103
(protokols Nr.15/8.&)

Precizēti ar Vārkavas novada domes
29.09.2020.sēdes lēmumu Nr.124

(protokols Nr.19/3&)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.167

“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”

        Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 
17.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. zaļā zona - pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie apstādījumi, visas ar augiem apaugušas platības ārpus meža zemes, 
kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai,
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2.2. pašvaldības ierīkotā atpūtas vieta – teritorija, kas apzīmēta ar attiecīgu norādi.
II. Aizliegumi un ierobežojumi 
3. Publiskās vietās aizliegts:
3.1. patvaļīgi pārvietot pašvaldības izvietotos dažāda veida atribūtus un svētku dekorācijas;
3.2. bojāt zaļajā zonā apstādījumus, t.sk. plūkt ziedus, lauzt krūmus vai to zarus;
3.3. mazgāties, mazgāt dzīvniekus, veļu, citas lietas publiskajā lietošanā esošajās ūdenstilpnēs;
3.4. novietot transportlīdzekli zaļajā zonā, izņemot apstādījumu apkopes vajadzībām;
3.5. profilaktiski apkopt transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus 
speciāli šim nolūkam paredzētām vietām;
3.6. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot velosipēdiem, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās peldvietās un, atpūtas 
vietās pie ūdenstilpnēm , izņemot, ja transportlīdzeklis ir novietots apsaimniekošanas vajadzībām;
3.7. zaļajā zonā uzstādīt telti, ierīkot naktsmītni vai kurināt grilu, uguni.
4. Bez Vārkavas novada domes priekšsēdētāja saskaņojuma novada ciematu teritorijās aizliegts izmantot uguņošanas ierīces un 
skatuves pirotehniskos izstrādājumus laika posmā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, izņemot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, 
atceres un atzīmējamās dienās. 
III. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā
5. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no vienas līdz divdesmit 
piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecām līdz simts naudas soda vienībām.
6. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu, izskata pašvaldības administratīvā 
komisija.

IV. Noslēguma jautājums
 7. Saistošie noteikumi publicējami Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ozolupe” un stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc publicēšanas.

Domes priekšsēdētāja                    A.Brakovska

APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes

25.08.2020.sēdes lēmumu Nr.111
(protokols Nr.17/2.&)

Precizēti ar Vārkavas novada domes
29.09.2020.sēdes lēmumu Nr.125

(protokols Nr.19/4&)

Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.170„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 
30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Vārkavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto  daļu

Izdarīt Vārkavas novada domes 2019. gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā” šādus grozījumus:



4

OZOLUPE DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Oktobris 2020 Nr. 6 (142)

1. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:
“72.  Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo 
atbildību noteiktās procesuālās darbības atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi pašvaldības izpilddirektors un pagasta pārvaldes 
vadītāji.”
2. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:
“73. Par noteikumu 26., 31., 32., 35., 37., 40. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai 
personai līdz simts naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda vienībām.”
3. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:
“74. Administratīvais sods saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”
4. Svītrot 75.punktu.
4. Svītrot 76.punktu.

Domes priekšsēdētāja                              A.Brakovska



5

OZOLUPENOTIKUMI NOVADĀ

Oktobris 2020 Nr. 6 (142)

Realizēts projekts ,, Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”

 Vārkavas novadā Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansēts 
projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005 ,,Tautas tērpu 
iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, kas 
atbalstīts biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā 
LEADER projektu konkursā.
 Par projekta finansējumu tika izgatavoti 12 tautas 
tērpu komplekti meitenēm, t.i. – Viduslatgales novadu vilnas 
austi tautas tērpu brunči, meiteņu vestes, uz sarkana vilnas 
tūka pamata ar krāsainām pērlītēm izšūti vainadziņi, balta 
linu auduma meiteņu garie krekli, vilnas dziju celos austas 
tautiskās jostas pēc Latgales paraugiem, melhiora kreklu 
saktas un pastalas. Puišiem tika izgatavoti 12 tautas tērpu 
komplekti, t.i. – vilnas austas auduma puišu vestes, puišu 
bikses, balti linu krekli, baltas adītas vilnas zeķes ar rakstainu 

valnīti, zīda auduma lakatiņi, melhiora kreklu saktas un pastalas.
 Projekta mērķis bija izveidot jaunu skolēnu deju kolektīvu 
«Vārkavas vidusskolas 4.-6. klases deju kolektīvs», tādējādi, 
atbilstoši stratēģiskajam mērķim, palielinot to skolēnu skaits, kas 
iesaistījušies tautas deju kolektīvā un saturīgi pavada brīvo laiku 
sava novada teritorijā - tiks veicināta sabiedrības iesaistīšanās 
vietējās kultūras iniciatīvās un izveidots jauns kolektīvs.
 Projekts tika īstenots ar Lauku atbalsta dienesta ELFLA 
finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.
 Projekta kopējās izmaksas sastādīja 6432,00 EUR, 
publiskais finansējums (90% no attiecināmajām izmaksām): 
5788,80 EUR un Vārkavas novada domes līdzfinansējums (10% no 
attiecināmajām izmaksām): 643,20 EUR.
 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē –  http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_
lv.htm

Izmanto iespēju iesaistīties projektā “PROTI UN DARI!”
 Projekts «PROTI un DARI!» darbojas kopš 2014. 
gada septembra un ir pagarināts līdz 2021. gada decembrim. 

Tajā jau ir iesaistījušies vairāk kā 3350 jauniešu. Tādēļ aicinām 
arī Tevi izmantot iespēju!



6

OZOLUPE AKTUĀLI

Oktobris 2020 Nr. 6 (142)

 Projekta «PROTI un DARI!» mērķa grupa ir jaunieši 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri: 
*nemācās;
*nestrādā;
*neapgūst arodu.
 Projekta «PROTI un DARI!» mērķis ir  attīstīt mērķa 
grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, 
tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,  
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu 
garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.
 Iespējas projektā
 Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, 
iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tiek 
izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot 
dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc 
tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības.
 Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var 
minēt tādus kā:

 Un daudz citu atbalsta pasākumu, kas būs piemēroti 
tieši Tev!
 Lai īstenotu individuālajā pasākumu programmā 
plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu 
izvirzītos mērķus, tavās ikdienas gaitās tevi atbalstīs 
programmas vadītājs un mentors.

 Lai iesaistītos projektā, sazinies ar sev tuvāko 
pašvaldības programmas/projekta vadītāju! Vairāk 
informācijas Tu iegūsi rakstot: https://www.facebook.com/
lazdansandris, andris.lazdans@varkava.lv vai zvanot: +371 
29361374.
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Veselības veicināšanas projekta aktivitātes oktobra mēnesī

 Veselības veicināšanas projekts oktobra mēnesī 
iesācies ļoti aktīvi. Lai šo rudenīgo laiku padarītu vēl krāsaināku, 
esam uzsākuši mākslās nodarbības SAC “Vārkava” klientiem. 
Mākslas nodarbības turpināsies arī novembra mēnesī. 
 Oktobra sākumā veselības veicināšanas projekta 
ietvaros Vārkavas vidusskolā viesojās biedrības “Esi brīvs!” 
atkarību un profilakses grupu un semināru vadītājs Edgars 
Caics, kas skolēniem vadīja lekcijas par pārmērīgu ekrānierīču 
lietošanas ietekmi uz cilvēka paradumiem un psihoemocionālo 
veselību.

 Tāpat arī esam padomājuši par aktīvākajiem novada 
iedzīvotājiem un ar 6. oktobri, katru otrdienu aicinām Jūs 
apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Oktobra 
un novembra mēnesī ārstnieciskā vingrošana norisināsies 
Vārkavā un Vanagos, savukārt decembrī un janvārī 
ārstnieciskā vingrošana tiek plānota Upmalā un Rimicānos. 
Par aktivitātēm un nodarbību izmaiņām lūgums sekot 
Vārkavas novada mājaslapā www.varkava.lv vai Vārkavas 
novada sociālo tīklu kontos (facebook.com un draugiem.lv).
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Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro
  * Pacienti līdzmaksājumos par valsts 
kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa vairāk nekā 1 
miljonu eiro
 * Kopumā kopš 1. aprīļa pacienti līdzmaksājumos ir 
ietaupījuši 5,05 miljonus eiro
 * Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti vidēji 
samazinājies par 1,60 eiro
 Lai novērstu situāciju, kad iedzīvotāji pārmaksā par 
valsts kompensējamajiem medikamentiem, no šā gada 1. 
aprīļa tika mainīta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas 
kārtība – ārsts receptē tagad norāda aktīvo vielu, nevis 
konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no 
vienādas iedarbības zālēm izsniedz kompensējamās zāles ar 
zemāko cenu, kuras ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas. 
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem kopš jaunā 
kārtība stājusies spēkā, pacienti līdzmaksājumos par valsts 
kompensējamajām zālēm ik mēnesi ietaupa vairāk nekā 1 
miljonu eiro, kas kopumā pirmajos piecos mēnešos ļāvis viņiem 
ietaupīt 5,05 miljonus eiro.

 Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb 
līdzmaksājums par vienu recepti, iegādājoties dārgākas 
līdzvērtīgas iedarbības zāles, jūnijā samazinājies par 45%, 
jūlijā – par 46%, bet augustā – par 48%, proti, augustā tas 
ir samazinājies no 3,60 eiro uz 1,88 eiro, salīdzinot ar 2019. 
gada attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par vienu 
recepti laikā no šī gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim vidēji 
samazinājies par 1,60 eiro.
Jaunā sistēma veicinājusi medikamentu cenas samazināšanos
 Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka no 1. aprīļa stāsies 
spēkā jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība, uz 
2020. gada 1. aprīli 250 kompensējamajiem medikamentiem 
ražotājs ir samazinājis cenu, tai skaitā 50 medikamentiem 
ar pirms tam jau esošu zemāko cenu. Uz 2020. gada 1. 
maiju cenas samazinātas vēl 18 medikamentiem, uz 1. 
jūliju – vēl 75 medikamentiem, bet uz 1. septembri –  vēl 45 
medikamentiem.
 Laikā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 
1. jūlijam pirms sistēmas maiņas no kompensējamo zāļu 
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saraksta svītrots 81 medikaments, bet pēc sistēmas maiņas 
laikā no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 1. jūlijam – 
99 medikamenti. Savukārt 70 jauni medikamenti ir iekļauti 
kompensējamo zāļu sarakstā. Līdz ar to nav apstiprinājušās 
bažas, ka jaunā kārtība veicinās zāļu svītrošanu no 
kompensējamo zāļu saraksta. Gluži pretēji, tā veicinājusi zāļu 
cenu samazinājumu un zemākas cenas zāļu pieejamību.
 No 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saņemti 
175 ārstu un farmaceitu un 20 pacientu ziņojumi par zāļu 
blaknēm. Salīdzinoši 2019. gadā kopumā Zāļu valsts aģentūra 
saņēma 61 ārstu un farmaceitu un 48 pacientu blakņu 
ziņojumus. Ziņojumu analīze liecina, ka ziņotās blaknes 
ir jau norādītas zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā kā 
galvenokārt mazāk būtiskas blaknes, proti, tās ir jau zināmas 
un paredzētas. Blakņu ziņošanas aktivitāte Latvijā joprojām 
ir vērtējama kā zema, salīdzinot ar tādām valstīm kā Francija, 
Dānija un Nīderlande, kur saņemto blakņu ziņojumu skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem vairākkārt pārsniedz ik gadu Latvijā 
saņemtos ziņojumus. Zāļu valsts aģentūra un Veselības 
ministrija aicina iedzīvotājus arī turpmāk par novērotajām 
blaknēm, ko, iespējams, izraisījušas zāles, ziņot gan ārstam 
vai farmaceitam, gan Zāļu valsts aģentūrai un atgādina, 
ka, ja tam ir medicīnisks pamatojums, ārsts joprojām 30% 
gadījumu var izrakstīt recepti konkrētajam kompensējamajam 
medikamentam, norādot zāļu komerciālo nosaukumu.
 Statistikas dati arī liecina, ka šī gada aprīlī, maijā 
un jūnijā ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo 
zāļu receptēs ir lietojušas aktīvās vielas jeb starptautisko 
nepatentēto nosaukumu gandrīz 90% gadījumu. 
Salīdzinājumam - 2020. gada martā, kad jaunā kārtība vēl 
nebija stājusies spēkā, izrakstot zāles kompensācijas kārtības 
ietvaros, tikai 16% gadījumu tika lietots aktīvās vielas 
nosaukums.
 Veselības ministrija izsaka pateicību gan ārstiem, 
gan farmaceitiem, kas paralēli Veselības ministrijas, Zāļu 
valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Veselības 
inspekcijas īstenotajai skaidrojošajai kampaņai par valsts 
kompensējamo medikamentu jauno izrakstīšanas kārtību 
iedzīvotājiem skaidro pārmaiņas, ko šī kārtība paredz. 
Vienlaikus Veselības ministrija aicina visus ārstus turpināt 
informēt iedzīvotājus par jauno kārtību, tai skaitā arī attālināti 
izrakstot kompensējamo zāļu receptes. Ārsti visefektīvāk var 
gan sniegt nepieciešamo informāciju, gan atspēkot dažādus 
iedzīvotāju vidū iesakņojušos mītus, piemēram, ka dārgāki 
medikamenti ārstē labāk un ir iedarbīgāki, jo zāļu jomā 
augstāka cena nenozīmē labāku kvalitāti. Kā liecina šā gada 

augustā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, sev nepieciešamo 
informāciju par valsts kompensētajiem medikamentiem pacienti 
primāri vēlas saņemt no sava ārsta (57%) vai farmaceita (51%) un 
tikai pēc tam no valsts iestāžu tīmekļvietnēm (40%) vai medijiem.
  Latvijas ģimenes ārsti, slimnīcas un aptiekas ir 
nodrošināti ar nepieciešamajiem ārstiem, farmaceitiem un 
pacientiem paredzētajiem informatīvajiem materiāliem gan 
elektroniskā, gan arī drukātā formātā. Kopumā līdz šim ir 
izplatīts viens miljons informatīvo materiālu 1286 ģimenes ārstu 
praksēm, 37 Latvijas slimnīcām, 7 aptieku tīkliem visā Latvijā un 
profesionālajām organizācijām un asociācijām.
 Kā jau Veselības ministrija minējusi iepriekš, jaunā valsts 
kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība stājās spēkā 
no šā gada 1. aprīļa un sistēmas izvērtējums un uzlabojumi notiks 
vismaz gadu no tās ieviešanas.
 Fakti:
* Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido 
zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības.
* Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt 
dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums) 
un var atšķirties to cena.
* Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kompensējamo zāļu 
receptē no 1. aprīļa norāda tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu. 
No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību valsts maksā par 
tām (kompensē), kurām ir zemākā cena.
* Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu 
receptē norāda un valsts pacientam kompensē arī dārgākas zāles 
ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
* Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients 
lietos valsts kompensētās zālēs; šādā gadījumā ārsts izrakstīs 
kompensējamo zāļu recepti.
* Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām 
valsts kompensējamajām zālēm vairs nevar.
* Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums 
ir norādīts uz zāļu  iepakojuma maziem burtiem un nereti 
slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu zāļu lietošanas instrukcijās. 
Šis nosaukums uz iepakojuma atrodas līdzās lielajiem burtiem 
uzrakstītajam konkrēta ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam.
* Iedzīvotājiem noderīgi informatīvie materiāli par jauno kārtību 
kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” ietvaros ir publicēti 
tīmekļvietnē esparveselibu.lv – šeit.
  Preses relīze ir tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta 
«Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi» (identifikācijas numurs 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.
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Klātienes prieks Vārkavas vidusskolā
 Noilgojušies pēc klātienes aktivitātēm, skolēni un 
skolotāji ir pavadījuši darbīgu septembri un oktobra sākumu.
 4. septembrī Vārkavas muižas parka estrādē esam 
noskatījušies filmu “Acis man zilas, zaļas”, kurā filmējās mūsu 
skolēni T. Sprindžs, E. Brakovskis, M. Sparāns, E. Lazdāns.  
Notika arī sarunas ar filmas režisori un scenāristu.
 Rosīgi darbojas skolas bibliotekāre M. Pastare – 
7.septembrī notikusi nodarbība “Pirmklasnieks un bibliotēka”, 
16.septembrī – Dzejas dienu pasākums Vārkavas parkā un 
uzsākta darbošanās projektā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”.

Foto: Vārkavas bezceļi 2020 starts Vārkavas vidusskolas stadionā

 Skolēni jau tradicionāli aktīvi iesaistās sporta 
aktivitātēs. 11.septembrī aizvadīts “Vārkavas bezceļu” 
skrējiens. Visu dalībnieku ieguvums ir sportiskā gara 
stiprināšana un, protams, priecē arī godalgoto vietu ieguvēji 
savās vecuma grupās: 1. vieta – Ē. Somei; 2.vieta – D. 
Kuzmenko, V. Vanagai; 3.vieta – L. Ceplei, S. Stivriškai, O. 

Šembelam, D. Salcevičam.   19.septembrī Vārkavas novada 
atklātajā vieglatlētikas čempionātā  piedalījās vairāk kā 230 
sportisti no mūsu un citiem Latgales novadiem.

Foto: 12. atklātais vieglatlētikas čempionāts Vārkavas novadā

Sportistu rezultātus var aplūkot Latvijas Vieglatlētikas 
savienības mājas lapā. Noticis skolas rudens kross. Skolas 
komanda ir startējusi Valsts skolu rudens krosa stafetēs, kur 
28 komandu konkurencē izcīnīta 5.vieta valstī un individuāli 
A. Briška, D. Salcevičs un L. Pastars ieguvuši 3.vietu. Skolas 
sportisti ar Vārkavas novada domes atbalstu regulāri piedalās 
Preiļu parka ½ stundas skrējienu sērijā.
 Skolēnu komanda “Vuorkaļi” - A. Ločs, K. Plots, S. 
E. Upeniece, L. Pastars - piedalās pasākumu ciklā mūsdienu 
komunikācijā un informācijā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā”.

“Mediju” pulciņa vadītāja Silvija Stankeviča

Skolas un apkaimes skaistumam

 Kā jau katru gadu, arī šogad no 7. līdz 11.septembrim 
skolēni kopā ar klašu audzinātājiem cītīgi vāca ziedus un 
veidoja ziedu paklājus.
 Šī gada tēma bija “Vārkavas vidusskolai 100”, 
par godu skolas simtajai dzimšanas dienai.  Tika izveidots 
sirsnīgs uzraksts “Vārkavas skolai 100!”, kas tika papildināts 
ar ziediem un emocijzīmēm. Tas bija skaistums un prieks ne 
tikai pašiem, bet arī apkaimei.

“Mediju” pulciņa dalībniece Ilvija Cauna.

Izstādes izziņai, savam un citu priekam

 1.klases audzinātājas Helēnas Ērgles rosināti, skolēni 
un viņu vecāki sarūpēja divas izstādes skolas bibliotēkā: 14. 
- 16. septembrī sēņu izstādi «Mežs ienāk skolā» un 21. - 23. 
septembrī izstādi “Dārzeņi, augļi, ogas manā dārzā”. Izzinošo 
izstādi apmeklēja daudzi skolēni un skolas darbinieki.

“Mediju” pulciņa dalībniece Sanija Poplavska
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 Labo darbu nedēļa Vārkavas vidusskolā sākās jau 1. 
oktobrī, kad skolēnu un viņu ģimeņu sarūpētās dāvanas tika 
nogādātas uz SAC “Vārkava”, lai iepriecinātu tā iemītniekus 
Senioru dienā.
 Visas nedēļas garumā (5.-11.10.) skolēni darīja labus 
darbus: patīkami pārsteidza līdzcilvēkus, palīdzēja saimniecības 
darbos, sakopa apkārtni u.tml. Vietnē labiedarbi.lv tika reģistrēti 
paveiktie un vēl ieplānotie labie darbi.
 Arī ikdienā palīdzēsim cits citam un padarīsim kādam 
dienu gaišāku!

“Mediju” pulciņa dalībniece Sigita Stivriška
Foto: Vārkavas vidusskolā čakli notiek labie darbiņi!

Neierasti atzīmēta Skolotāju diena
 2. oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šogad 
svētki tika pavadīti savādāk – bez liela pasākuma un 12. klases 
mēģinājuma iejusties skolotāju ādā. 
 Ierasto svētku vietā 12. klases vadībā visi skolēni 
piedalījās video sveiciena izveidē un to nosūtīja skolotājiem. 
Atsevišķu video sveicienu, savas vadītājas Kristīnes Pauniņas 
rosināti, bija izveidojuši skatuves runas pulciņa dalībnieki. 
 Dzestrajā piektdienas rītā visi pulcējās skolas stadionā, 
lai sveiktu skolotājus ar ziediem. Neizpalika arī fotografēšanās 
un jautri mirkļi.
 Apsveikums bija citādāks, taču ceram, ka tikpat mīļš un 
patīkams.

“Mediju” pulciņa dalībniece Rebeka Cimdiņa

Foto:  Vārkavas vidusskolas kuplais skolotāju pulks

Sporta aktivitātes “Olimpiskās nedēļas” ietvaros – veltījums skolas 100gadei.
 No 14. līdz 18.septembrim Vārkavas vidusskolā 
un visā Latvijā norisinājās “Olimpiskā nedēļa”. Šīs 
nedēļas mērķis mūsu skolā - katram noskriet stadiona 
apļus savu spēju robežās, cerot, ka visiem kopā sanāks 
noskriet vismaz 100 kilometrus par godu mūsu skolas 
simtgadei.   Vārkavas vidusskolas skolēni “Olimpisko 
nedēļu” noslēdza ar šādiem rezultātiem: pirmsskolas 
grupa “Lācīši” – 291 apļi, 1.klase –  222 apļi, 2.klase – 
205 apļi, 3.klase – 205 apļi, 4.klase – 284 apļi, 5.klase – 
405 apļi, 6.klase – 116 apļi, 7.klase – 146 apļi, 8.klase – 
238 apļi, 9.klase – 287 apļi, 11.klase – 230 apļi, 12.klase 
– 120 apļi. Kopā Vārkavas vidusskolas kolektīvs noskrēja 
2739 apļus, kas ir 913 kilometri. Vēlam skolai tikpat gar 
mūžu! Aktīvākās klases tika iepriecinātas ar patīkamām 
un lietderīgām balvām.  

 18.septembrī 10:00  visi Vārkavas vidusskolas skolēni 
un skolotāji tika aicināti uz skolas stadionu, lai kopā piedalītos 
Olimpiskajā rīta vingrošanā, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt 
un sagatavot turpmākajai skolas dienai, kā arī atgādināja par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. 

                                                                           “Mediju” pulciņa 
dalībniece Sindija Edīte Upeniece 

Labo darbu nedēļa.

Foto: Olipiskās nedēļas noslēguma 
diena - goda pēdējais aplis ar 

Olipisko karogu!
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 Lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli 
par administratīvi teritorijas robežu grozīšanu, Vārkavas 
novada dome no 2020. gada  12. oktobrim līdz 12. 
novembrim  rīko iedzīvotāju aptauju. Aptaujā aicināti 
piedalīties novada iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu 
vecumu.
 Aptaujas anketas iedzīvotāji var aizpildīt 
klātienē vai elektroniski. Klātienē anketas var aizpildīt 
Rožkalnu pagasta pārvaldē (Saules ielā 16, Rimicānos), 
domes administrācijas ēkā Vecvārkavā (Skolas ielā 5), 
Informācijas un atbalsta centrā “Vanagi” (Vanagos) un 
Vārkavas pagasta pārvaldē (Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā), 
iestāžu darba laikā no 08.00 līdz 12.30, no 13.00 līdz 
16.30.  Aptauja būs iespējama aizpildīt arī elektroniski. 
Inerneta saiti, kurs iespējams aizpildīt aptauju meklē 

Vārkavas novads aicina novada iedzīvotājus piedalīties iedzīvotāju aptaujā administratīvās 
teritorijas robežu grozīšanu

novada mājaslapā www.varkava.lv .
 Lai izvairītos no tā, ka viena persona aizpilda anketu 
atkārtoti, aptaujā  būs jānorāda personas dati. Tie tiks apstrādāti 
atbilstoši datu aizsardzības likumam. Anketās sniegtās atbildes 
tiks publicētas tikai apkopotā veidā.
 Lūdzam anketu aizpildīt tikai vienu reizi klātienē vai 
elektroniski.  Ja kāds iedzīvotājs būs attālināti paudis savu 
viedokli vairākkārt, ieskaitīta tiks pēdējā saņemtā anketa. Ja kāds 
iedzīvotājs būs  piedalījies aptaujā klātienē, gan elektroniski, tad 
attālināti atsūtītās anketas netiks ieskaitītas.
 Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr.: 20385972, 
vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@varkava.lv.
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     Biedrība „Dzintars 2007” pavasarī sadarbībā ar Kalupes 
evaņģēliski luterisko draudzi Vārkavas novada domes un 
nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā 
mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2020” iesniedza projekta pieteikumu „Grīdas seguma 
atjaunošana Kalupes evaņģēliski luteriskai baznīcai, 
sagaidot dievnama iesvētīšanas 80.gadadienu.”  Tika 
saņemts finansiāls atbalsts projekta īstenošanai. Projekta 
mērķis – atjaunot baznīcas grīdas segumu 110 m2 platībā, 
pārklājot to ar betona pašizlīdzinošo masu, to nolakojot, ir 
veiksmīgi īstenots. Projekta aktivitātēs iesaistītie baznīcas 
draudzes locekļi savas valdes vadībā pašu spēkiem dievnamā 
veica vēl vienu lielu darbu, atjaunojot grīdas segumu.
     Projektu finansiāli ar 550 eiro atbalstīja Vārkavas 
novada dome. Draudze plānoja projektā piedalīties ar 
160 eiro līdzfinansējumu. Sakarā ar to, ka grīdas segums 
bija stipri nelīdzens, izmaksas vajadzēja palielināt, 
iegādājoties pašizlīdzinošo maisījumu grīdai. Līdz ar to 
draudzes līdzfinansējums ir 439 eiro. Biedrības „Dzintars 
2007” līdzfinansējums ir 50 eiro projekta reprezentācijas 
izdevumiem.
     3.oktobrī Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā 
pēc pļaujas svētkiem veltīta dievkalpojuma notika projekta 
prezentācija, kurā piedalījās draudzes locekļi un mācītājs 
Andis Lenšs, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja 
Anita Brakovska, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja 
Mairita Stulpiņa un biedrības pārstāvji. Biedrības 
„Dzintars 2007” pārstāvji pastāstīja par projekta tapšanas 
gaitu un finansējumu, bet projekta vadītājs Sandis Soms 
par īstenotajām aktivitātēm. Ar pateicības vārdiem, laba 
vēlējumiem un ziediem, kā arī ar biedrības „Dzintars 2007” 
sarūpēto cienastu noslēdzās projekta prezentācija.
     Draudzes locekļu ieguldītais darbs ir kā velte sava 
dievnama iesvētīšanas 80.gadadienai.

Velta Ziemele,
biedrības „Dzintars 2007”valdes priekšsēdētāja

     

Realizēts mazo grantu projekts „Grīdas seguma atjaunošana Kalupes evaņģēliski 
luteriskai baznīcai, sagaidot dievnama iesvētīšanas 80.gadadienu.”



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,  
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 Eva Kondavniece, mob.tālr.: 20385972; E-pasta 

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


