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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 6 (124) 17.09.2018. 

Vārkavas novadā turpinās veselības 
veicināšanas projekta aktivitātes 

Iniciatīvu grupa «Mēs — Vārkavai!» veikusi 
Vārkavas baznīcas bojātās sienas remontu
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Noderīga informācija par 13. Saeimas 
vēlēšanām, transporta maršrutu saraksts
Arendoles baznīcai nomainīta grīda un
veikti citi remontdarbi
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Vārkavas novada dome iegādājusies jaunu 
mikroautobusu

Vārkavas novada dome ir iegādājusies jaunu pasažieru 
mikroautobusu Renault Trafic.  Jaunajam sudraboti pelēkajam 
mikroautobusam ir 8 pasažieru sēdvietas.          

  

Transportlīdzeklis ir aprīkots ar dīzeļa dzinēju (dzinēja 
tilpums 1,6 l), gaisa kondicionieriem, navigācijas iekārtu, 
kruīza kontroli un citu drošai un komfortablai braukšanai 
nepieciešamu aprīkojumu. 
Autobuss iegādāts iepirkuma procedūrā, kurā līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA «TEHAUTO LATGALE», ar 
piedāvāto cenu 20636,36 euro bez PVN. 

Mācību gada sākums Vārkavas vidusskolā

Vārkavas novada dome aicina darbā 
kurinātājus 3

Vārkavas novadā uzstādīti zvanveida stikla 
savākšanas konteineri

Sadarbībā ar SIA “Eco 
Baltia Grupa” Vārkavas 
novadā uzstādīti 
trīs zvanveida stikla 
savākšanas konteineri: 
Vārkavā dalīto 
atkritumu savākšanas 
laukumā pie pagasta 
pārvaldes, Rimicānos 
dalīto atkritumu 
savākšanas laukumā 
Saules ielā 14 pie 
daudzdzīvokļu mājas, 
Vecvārkavā Skolas 

ielā 5 stāvlaukumā pie estrādes.
Izvietoto konteineru mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu 
un pārstrādi, kā arī veicināt rūpes par apkārtējo vidi. Aicinām 
izmantot jaunos izvietotos stikla savākšanas konteinerus, 
tādejādi samazinot stikla pudeļu, burku apjomu ne tikai 
kopējā atkritumu plūsmā, bet arī apkārtējā vidē. Konteineru 
izmantošana ir bezmaksas.

Novada seniori aicināti pieteikties Senioru 
atpūtas pasākumam, kas notiks 5. oktobrī 10

10. oktobrī būs Vārkavas 
novada Lauksaimnieku svētki 11

Jaunieši aicināti uz nodarbību par vidi 
«ES un VIDE — simbioze» 11

ŠAJĀ NUMURĀ

Augusta beigās Informācijas un atbalsta centrā  
«Vanagi» notika divas izstādes — Annas Zarānes 
rokdarbu izstāde «Atgriešanās pie sevis...» un               
Zanes Praņevskas kosmeju izstāde «Vecpuisītis».   
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (31.07.2018.) tika izskatīti seši darba kārtības jautājumi: 
1.  Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas novada 
pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu”. 
2. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.135 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 
3. Par grozījumu Vārkavas novada domes 29.05.2018. lēmumā Nr.72 
“Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites”.
4. Par nosacītās cenas apstiprināšanu. 
5. Par finansējuma piešķiršanu. 
Lēmums: 

Piešķirt finansējumu 700 EUR spiedkatla ierīkošanai Pilišķu ciema ūdens 
padeves vietā no 2018. gada pamatbudžeta neparedzēto  līdzekļu sadaļas.
Piešķirt finansējumu 4434 EUR caurtekas nomaiņai uz pašvaldības autoceļa Zvirbuļi-Stūrīši no 
2018.gada pamatbudžeta neparedzēto  līdzekļu sadaļas.

6. Par iesnieguma izskatīšanu. 

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (28.08.2018.) tika izskatīti septiņi darba kārtības jautājumi: 
1. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 „Par Vārkavas 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. 
2. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli.
Lēmums: 

1. Noteikt Kustamas mantas nosacīto cenu saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt Kustamas mantas – deviņpadsmit demontētu logu un durvju vienību izsoles noteikumus.
3. Izsoli veikt Īpašuma atsavināšanas komisijai.
4. Īpašuma atsavināšanas komisijai publicēt sludinājumu vietējā laikrakstā “Ozolupe” un pašvaldības 
mājaslapā.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
7. Par iesniegumu izskatīšanu.
Biedrības “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” iesnieguma izskatīšana.
Lēmums: 

Piešķirt biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”, finanšu līdzekļus EUR 200,00 (divi simti) euro 
apmērā kultūras pasākuma rīkošanai
no Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  neparedzēto līdzekļu sadaļas.

Par izglītojamo skaitu.
Lēmums: 

Atļaut uzsākt izglītību ar šādu izglītojamo skaitu:
1.1. 4. klasē – 4 izglītojamie;
1.2. 8. klasē – 7 izglītojamie;
1.3. 10. klasē – 10 izglītojamie;
1.4. 11. klasē – 6 izglītojamie;
1.5. 12. klasē – 6 izglītojamie.

Par finansējuma piešķiršanu: 
Lēmums:

1. Piešķirt finanšu līdzekļus septiņu izglītojamo dienas naudas apmaksai EUR 17,50 (septiņpadsmit eiro 50 
centi euro nulle centi) dienā vienam izglītojamajam par piedalīšanos Starptautiskajā folkloras festivālā „Jūras 
pērle” Melnkalnē, laika posmā no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 26.septembrim.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus skolotājas H.Ē. komandējuma izdevumu apmaksai EUR 350 (trīs simti piecdesmit)  
par piedalīšanos Starptautiskajā folkloras festivālā „Jūras pērle” Melnkalnē, laika posmā no 2018.gada 17. 
septembra līdz 2018.gada 26.septembrim.
3. Finanšu līdzekļus EUR 1575,00 ( viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci eiro) apmērā piešķirt no 
Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas – neparedzētiem līdzekļiem.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (07.09.2018.) tika apskatīti  divi darba kārtības jautājumi:
1. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
2. Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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AKTUĀLI
Atgādinām par iespēju novada iedzīvotājiem ERAF projekta ietvaros bez maksas lietot 

publisko internetu un izmantot printerus, skenerus un kopētājus

2015. gadā Vārkavas novada dome uzsāka projektu 
«Publisko interneta  pieejas punktu attīstīšana Vārkavas 
novadā» (Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039). 
Projekta ietvaros Vārkavas novada dome vairākās 
novada vietās ir uzstādījusi interneta pieejas punktus 
un multifunkcionālas iekārtas skenēšanai, drukāšanai 
un kopēšanai.
Vārkavas tautas namā (Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā) ir 
uzstādīts datorkomplekts ar atbilstošu programmatūru 
un daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšanas 
un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām. Kā arī 
izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.
Informācijas un atbalsta centrā «Vanagi» (Vanagos) un 
Upmalas pagasta bibliotēkā (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) 
ir uzstādīta melnbalta un krāsaina  daudzfunkcionālā 

iekārta ar skenēšanas, kopēšanas un printēšanas 
iespējām uz A4 un A3 lapām, kā arī pie Vārkavas 
vidusskolas ir izveidots bezvadu datortīklu interneta 
pieejas punkts.
Rožkalnu pagasta pārvaldē (Saules ielā 16, Rimicāni) 
ir uzstādīta melnbalta daudzfunkcionālā iekārta ar 
skenēšanas, kopēšana un printēšanas iespējām uz A4 
un A3 lapām, kā arī pie Rimicānu pirmskolas izglītības 
iestādes  ir izveidots bezvadu datortīklu interneta 
pieejas punkts.
Multifunkcionālās iekārtas novada iedzīvotāji var 
izmantot Vārkavas novada domes administrācijas 
un pagastu pārvalžu, un iestāžu darba laikā — darba 
dienās no 08.00 līdz 16.30.
Kopējais projekta finansējums sastāda 15890 euro, 
no kura 85% sastāda ERAF finansējums, 3,75% valsts 
budžeta dotācijas un 11,25% pašvaldības finansējums.
Aicinām izmantot iespēju un bez maksas lietot 
internetu  un multifunkcionālās iekārtas! 
Ja ir nepieciešamība izdrukāt vai kopēt materiālus, līdzi 
jāņem savas A4 vai A3 formāta papīra lapas.

Projekta vadītāja Linda Pudule

Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz sezonas vakancēm  (uz noteiktu laiku) 
- APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS (profesijas kods: 818204).

Prasības pretendentiem:
• atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• spēja pastāvīgi plānot darbu;
• augsta atbildības sajūta.

Pieteikumu, CV un izglītības dokumentus iesniegt personīgi līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 16.00 Vārkavas 
novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā. Tālrunis uzziņām: 28239646.

Vārkavas novada dome 28. augusta kārtējā domes sēdē 
pieņēma lēmumu Nr. 129 «Par pašvaldības kustamās 
mantas izsoli», kas paredz Īpašumu atsavināšnas 
komisijai organizēt kustamās mantas (deviņpadsmit 
demontēti logi un durvis) izsoli. Pieteikšanās dalībai 

izsolē līdz 4. oktobrim (ieskaitot). Izsoli plānots rīkot  
11. oktobrī  plkst. 10.00 Vārkavas novada domes 
Kultūras centra zālē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā).
Izsoles noteikumi un Kustamās mantas novērtējums  
Vārkavas novada domes internetvientē www.varkava.lv.

Tiek rīkota kustamās mantas izsole 

Vārkavā notika nodarbība par dabas ritmu ietekmi uz cilvēka veselību

Cilvēka dzīve 
sastāv no daudz 
un dažādiem 
procesiem, kuriem 
dažkārt ikdienā 
n e p i e v ē r š a m 

uzmanību. Mūsu organisms ir viens no dabas 
iemiesojumiem, tāpēc arī izmaiņas, kas notiek dabā, 
iespaido cilvēka dzīves ritmus un veselības stāvokli.
 12. septembrī  Vārkavas pagasta tautas namā Eiropas 
atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām  sadarbībā 
ar nevalstisko organizāciju “Ģimenes palīdzības centrs 

„Ligzda””, organizēja  izglītojošu nodarbību ar praktisku 
darbošanos „Dabas ritmi un mana veselība”. Lekciju 
vadīja fizioterapeite Santa Anna Lutinska. 
Vingrojumi, kas uzlabo cilvēka veselību, pašsajūtu ir 
svarīgs pamats veiksmīgai dienai, jo tikai tad, kad esi 
garīgi, emocionāli un fiziski labā omā, dienas uzticētie 
pārbaudījumi ir pārvarami.  Sperot pirmo soli uz prasmi 
ieklausīties dabas ritmos, veselībā un pašam sevī, 
nodarbības laikā dalībnieki izpildīja „Piecas Tibetas 
pērles”  vingrojumu kompleksu. 

 Vārkavas novada Sociālais dienests
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ESF projekta «Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai 
Vārkavas novadā» (Nr.9.2.4.2/16/I/063) grafiks jogas nodarbībām

1. oktobris
8. oktobris
15. oktobris
22. oktobris
29. oktobris

Plkst. 18:00
Vārkavas Tautas nams, 
Kovaļevsku iela 4, 
Vārkava

JOGA VĀRKAVĀ
Brīvs apģērbs, 
līdzi vingrošanas 
matracītis

25. septembris
2. oktobris
9. oktobris
16. oktobris
23. oktobris

Plkst. 17:00
Vārkavas vidusskolas 
aktu zāle, Skolas iela 4, 
Vecvārkava

JOGA VECVĀRKAVĀ
Brīvs apģērbs, 
līdzi vingrošanas 
matracītis

25.septembris
2. oktobris
9. oktobris
16. oktobris
23. oktobris

Plkst. 18:30
Rožkalnu Kultūras 
nams, Rimicāni

JOGA RIMICĀNOS
Brīvs apģērbs, 
līdzi vingrošanas 
matracītis

Vārkavas novada dome realizē projektu Nr. 
9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un profilakses 
pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā”.  
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem 
Vārkavas novadā.
Augustā Rimicānos norisinājās aktīvās kustību 
nodarbības – aerobika, visās nodarbībās bija labi 
laikapstākļi un tās varēja notikt brīvā dabā.
Vārkavas novadā augustā sākās jogas nodarbības, kas 
turpināsies septembrī un oktobrī. Kā arī joprojām 
turpinās Mākslas terapijas nodarbības – beidzoties 
nodarbību ciklam Vārkavā, 26. septembrī uzsāksies 
jauns nodarbību cikls Vecvārkavā. Mākslas terapijas 
nodarbībām Vecvārkavā var pieteikties rakstot uz  
linda.pudule@varkava.lv, kā arī zvanot 20399639, šajās 
nodarbībās vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām 
zvanīt un pieteikties laicīgi.
7. septembrī norisinājās Vecāku skolas lekcijas ar 
lektori Diānu Zandi, lekcijas bija ļoti izglītojošas un pati 
lektore bija tik aizrautīga, ka gandrīz septiņas stundas 
garā Vecāku skolas diena paskrēja ļoti ātri. Lekcijās 
tika izrunāti šādi temati: Bērna attīstība no divu līdz 
četru gadu vecumam, Mazuļa uzvedība – kā to ietekmē 

iedzimtie aspekti jeb temperaments?, Apzinātība 
vecākiem. Tiem, kas palaida garām pirmo tikšanās reizi 
Vecāku skolā, ir iespēja piedalīties lekcijās 12. oktobrī – 
dienas plānā šādas lekcijas: Kas jāzina par rotaļāšanos 
ar bērniem?, Veselīgu miega ieradumu veidošana, Par 
stresu un tā vadību pieaugušajiem. Vecāku skolā var 
apmeklēt arī atsevišķas lekcijas, ja brīva nav visa diena. 
Aicinām pieteikties rakstot uz linda.pudule@varkava.lv.
Oktobrī plānotas kustību nodarbības un 
ekspreskonsultācijas par kustību nozīmi un 
nepieciešamību bērniem. Vecāki saņems informatīvu 
materiālu par gaidāmajiem pasākumiem.

Visas pasākumu afišas tiek publicētas Vārkavas novada 
domes mājaslapā un sociālajos tīklos.
Lai veiksmīgs un skaists rudens!

Projekta koordinatore Linda Pudule

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes 
Vārkavas novadā
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Vārkavas novada iedzīvotāji veikuši Vārkavas baznīcas 

bojātās sienas remontu
Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursā  “Iedzīvotāji veido savu 
vidi-2018” Vārkavas novada iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs-Vārkavai!” ir īstenojusi 
projektu “Vārkavas Vissvētākās trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas sienas 
remonts”.
19. jūlijā iniciatīvas grupas dalībnieki (Juris Spūlis, Iveta Stivriška, Skaidrīte Medne, 
Andris Lazdāns, Anita Brakovska, Aija Bitinas, Ainārs Gavars, Anna Vanaga, Jānis 
Brakovskis) pulcējās uz talku, kuras laikā baznīcas bojātās sienas tika attīrītas no vecās 
krāsas un apmetuma un tika izvākti gruži. Pēc tam tika veikto sienas špaktelēšanas, 
apmešanas, slīpēšanas un krāsošanas darbi, kas tika pabeigti 27. jūlijā.   
Darbu veikšanai plānotais finansējums ir 710 Eur.  550 Eur ir granta piešķirtie līdzekļi, 
160 Eur — līdzfinansējums.
Pirmie mūsu veikumu varēja novērtēt Vārkavas kapu kapusvētku dalībnieki 28. jūlijā, 
kas bija pulcējušies uz aizlūgumu baznīcā.
Realizējot projektu «Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas 
sienas remonts», esam radījuši patīkamu vidi dzīves visnozīmīgāko notikumu svinēšanai 
mūsu draudzes  locekļiem un viņu viesiem no visas Latvijas un ārzemēm.

Iniciatīvu grupas “Mēs-Vārkavai!” dalībniece  Skaidrīte Medne

Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” īstenojuši projektu par stilizētu 
latviešu tautas tērpu izveidi senioru deju kopai “Dzīves virpulī”

2018. gadā biedrībā “Vārkavas novada pensionāri” tiek 
realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
programmas (ELFLA)  ietvaros Lauku atbalsta dienesta 
atbalstītais projekts “STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS 
TĒRPS” (projekta iesniegums Nr.17-03-
AL21-A 019.2205-000005), projektu 
līdzfinansējusi Vārkavas novada dome.
Projekta realizācijas ietvaros deju 
kopai “Dzīves virpulī” tika šūtas jaunas 
deju kurpes un veidots deju tērps ar 
latviešu tautas tērpa elementiem. 
Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” 
dejo jau septiņpadsmito gadu. Ar 
deju koncertiem ir izbraukāta Latvija, 
daudzkārt koncertēts Lietuvā un 
Igaunijā. “Dzīves virpulī” ir dejojuši arī  
Horvātijā un Slovākijā.
Valoda ir viena no svarīgākajām kultūras 
un tautas identitātes sastāvdaļām. Tomēr latviešu 
kultūra līdzās runātajam un rakstītajam vārdam, spilgti 
tiek atklāta ar tradīcijām, dziesmām, dejām un tautas 
tērpiem.  
Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” savos deju koncertos 
nu var uzstāties ar skaistiem stilizētiem latviešu tautas 
tērpiem, kas vēl vairāk apliecina dejotāju piederību 
Latvijai.  Dejotājas cer, ka dejas, kas izpildītas jaunajos 
tērpos, uzrunās vēl lielāku līdzcilvēku skaitu. 
Projekta laikā tika rūpīgi izstrādāta tērpu tehniskā 

specifikācija, tērpus veidojuši augsti kvalificēti tērpu 
izgatavotāji.  Tērpu komplektā ietilps: balts kokvilnas 
krekls, krekla sakta, apakšsvārki, brunči, veste, 
priekšauts, aube, villaine u.c. tērpam piederoši atribūti. 
Tērps ir veidots kā stilizēts tautas tērps, jo mēs zinām 
vien negrozāmas likumsakarības: kad latviešu sievietes 
lika galvā aubi, kad sēja baltu linu priekšautu, ko ģērba, 
kad dziedāja un dejoja savas tautas un ģimenes tradīciju 
svētkos, un tas šo tērpu izveidē ir ievērots.

Mēs gribam dejot, dejojam un vēlamies priecēt sava 
novada cilvēkus un draugus kaimiņu valstīs un savu 
piederību Latvijai, ko mēs apliecinām arī ar saviem 
tērpiem.
Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” un senioru 
deju kopa “Dzīves virpulī” saka sirsnīgu PALDIES Lauku 
atbalsta dienestam un Vārkavas novada domei par 
atbalstu projekta īstenošanā!

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri”
valdes priekšsēdētāja   Helēna Piziča
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Pirmajos Latvijas senioru sadziedāšanās svētkos, kas notika 
18. augustā, pirmā valsts Ministru prezidenta un pēdējā 
pirmskara Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā 
“Pikšās”, kurš atrodas Zemgales līdzenumā starp Jelgavu un 
Dobeli, piedalījās seniori no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un 
Zemgales, kopskaitā 43 ansambļi ar gandrīz 600 dalībniekiem.
Latgales reģionu pārstāvēja: Preiļu senioru vokālais 
ansamblis “Virši” (vadītāja Karīna Santa Oša), apvienotais 
Vārkavas senioru vokālais ansamblis “Melodīvas” (vadītāja 
Līga Gžibovska), Riebiņu senioru vokālais ansamblis “Ilūzija” 
(vadītāja Līga Gžibovska),  Krāslavas senioru vokālais 
ansamblis “Rudzutaka” (vadītāja Antoņina Tuče), Līvānu 
senioru vokālais ansamblis “Līvas” (vadītāja Ilona Balaško).
Baudījām ļoti krāšņu koncertu divās daļās, brīnišķīgu laiku, 

garšīgas pusdienas, apskatījām 20. g.s. sākuma lauku sētas 
darba rīkus, zemnieku istabas, manteļskursteni, klēti; labi 
atpūtāmies, nesteidzīgi baudījām lauku plašumu un mieru 
sakoptajā un ainaviski harmoniskajā muzeja teritorijā.
“Pikšas” — Zemgales vecsaimniecība, kur 1877. gada 
4. septembrī Lizetes un Indriķa Ulmaņu ģimenē piedzima 
trešais dēls – Kārlis. Šeit viņš pavadīja savus bērnības gadus, 
pabeidza Bērzmuižas pamatskolu un devās tālāk savas dzīves 
ceļos. “Pikšas” nekad nav piederējušas Kārlim Ulmanim, bet 
vienmēr viņš bijis gaidīts ciemiņš, lai savās dzimtajās mājās, 
brāļa dēla Viļa ģimenē, smeltos spēkus savam darbam un 
idejas brīvas, bagātas un skaistas Latvijas attīstībai.
Mūsu senioru grupas brauciens uz šiem svētkiem bija īpašs 
ar to, ka braucām kopā ar Latgales reģionālās pensionāru 
apvienības priekšsēdētāju Helēnu Piziču, un paliks ilgi atmiņā 
ar īpašo gaisotni un dziesmām visas dienas garumā.
Pateicamies ansambļu vadītājai Līgai Gžibovskai par lielo 
ieguldīto darbu repertuāra sagatavošanā un vairāku 
ansambļu apvienošanā.
Pateicamies Vārkavas novada domei par iedalīto transportu 
šim tālajam braucienam un šoferītim Jāzepam Kokorītim.

 
Senioru biedrības “Riebiņu varavīksne”

vokālā ansambļa “Ilūzija” dalībniece
Valentīna Skutele

Latvijas seniori – valsts simtgadei

Rimicānu pirmskolas izglītības iestādē uzsākts jaunais mācību gads

 
7. septembris sporta un piedzīvojumu mīļiem bija īpaša diena, 
jo šajā datumā norisinājās tradicionālais skrējiens «Vārkavas 
bezceļi 2018», kas šogad pulcēja 112 dalībniekus. Pateicoties 
labajiem laika apstākļiem, 6,7 km garo distanci ātrākie skrējēji 
pievarēja pus stundas laikā. Dalībnieku sasniegumi tika vērtēti 
dažādās vecuma grupās, taču kopvērtējumā ātrākie bija Edgars 
Pastors (Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola), Edgars 
Nikiforovs (Vārkavas vidusskola) un Renārs Valdonis (Preiļi). Visi 
sacensību rezultāti apskatāmi domes internetvientē      (www.
varkava.lv). Apsveicam visus skrējiena dalībniekus! 

Piedzīvojumu skrējiens «Vārkavas bezceļi 2018» noskriets 

Nemanāmi paskrējušas karstās vasaras dienas un septembris sapulcējis 
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē 44 novada pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņus.
29. un 30. augustā noritēja pirmskolas izglītības iestādes Zinības 
dienas pasākumi. Sveikt mazos pirmsskolniekus un iestādes kolektīvu 
svētkos bija ieradusies novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska. 
“Bitītes”, “Kastanītis”, “Sprīdītis”, “Zīļuks” un “Cālīši”  savā pulciņā 
uzņēmuši jaunus draugus, iepazinušies ar skolotājām un gatavi apgūt 
jaunas prasmes un iemaņas, gūt jaunas zināšanas, aktīvi līdzdarboties. 
Jaunajā mācību gadā bērni jaunas prasmes apgūs kopā ar skolotājām 
Evitu Jaudzemu, Gunitu Lazdāni, Skaidrīti Zelčāni, Solvitu Deiduli un Līgu 
Lazdāni. Gan Rimicānu PII , gan struktūrvienības  “Cimdiņš”  bērniem 
dziedāt mācīs mūzikas skolotāja Biruta Freimane, sportiskās aktivitātes 

“Cimdiņā” noritēs Zojas Jakimovas vadībā. Ar bērniem strādās logopēde Elizabete Lāce un psiholoģe Inga Some.

 Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja Skaidrīte Trafimova
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Noderīga informācija par 13. Saeimas vēlēšanām
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13. Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, no plkst. 7.00 - 20.00. 
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, 13. Saeimas vēlēšanu laikā, iedzīvotāju ērtībām, tiek nodrošināts transports uz 
sekojošiem vēlēšanu iecirkņiem:

Noderīga informācija par 13. Saeimas vēlēšanām 
 
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13. Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, no plkst. 7.00 - 20.00.  
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, 13. Saeimas vēlēšanu laikā, iedzīvotāju ērtībām, tiek nodrošināts 
transports uz sekojošiem vēlēšanu iecirkņiem: 
 

Nr. 728, kas atrodas Vārkavas pagasta 
Vārkavas tautas namā 
brauciena maršruts un grafiks 

 

N.p.k. Pieturas vieta Laiks 
1. Dolgais Bors 10.00 
2. Krustceles pie Aleksandrovičiem 10.05 
3. Zaķīši 10.08 
4. Pilišķos pie veikala 10.10 
5. Pie akmens 10.15 
6. Vārkava 10.30 
7. Aizpūrīši 10.35 
8. Brišķi 10.40 
9. Ančkini 10.45 
10. Borkova 10.50 
11. Vārkava 10.55 

Nr.727, kas atrodas Rožkalnu pagasta 
pārvaldes telpās brauciena maršruts 
un laika grafiks 
 

 

N.p.k. Pieturas vieta Laiks 
1. Neicenieki 9.00 
2. Augšmukti 9.05 
3. Līdums 9.10 
4. Romāni  9.15 
5. Kvedervecumi 9.20 
6. Brieži 9.25 
7. Rimicāni 9.30 
8. Vingri 9.35 
9. Vetiecirknis 9.40 
10.         Rimicāni 9.45 

 
Nr.726, kas atrodas Vārkavas novada domes telpās (otrajā stāvā) braucienu maršruti un laika grafiki 
 

 

N.p.k. Pieturas vieta Laiks 
1. Lielie Stradiški 9.05 
2. Arendole 9.10 
3. Saliņa 9.15 
4. Kalēji 9.20 
5. Salenieki 9.30 
6. Zeļtovka 9.35 
7. Lazdāni 9.40 
8. Dubenca 9.45 
10. Vecvārkava 9.50 
11. Atpakaļceļš no Vecvārkavas 10.50 

N.p.k. Pieturas vieta Laiks 
1. Čeirāni 10.00 
2. Čukuri 10.05 
3. Brokovski 10.10 
4. Berezovka  10.15 
5. Kaļvi 10.20 
6. Brodūži 10.25 
7. Mežarejas 10.30 
8. Vepri 10.35 
9.         Vecvārkava 10.40 

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā: 
 

          Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00; 
          Otrdien, 2. oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00; 
          Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00; 
          Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00; 
          Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00. 
 
Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar 
kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, 
balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai 
vēlētāja atrašanās vietās.  
 
Kontakttelefoni iecirkņu priekšsēdētājiem: 
Rožkalnos Laila Lazdāne 29129858,  
Vārkavā Diāna Stubure 27129572,  
Vecvārkavā Alda Upeniece 29295225.  
 

                              
 

N.p.k. Pieturas vieta Laiks 
1. Vilcāni 10.05 
2. Vanagi 10.10 
3. Pūgaiņi 10.15 
4. Škilteri 10.20 
5. Divkle 10.25 
6. Mačāni –Svalbiskas 10.30 
7. Lielie Kursīši 10.35 
8. Zabludnieki 10.40 
9. Kazēri 10.45 

10. Vecvārkava 10.50 



8 Septembris 2018 Nr. 6 (124)

OZOLUPE NOTIKUMI NOVADĀ

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas svētki
6. septembrī Arēnā Rīga notika Latvijas simtgades 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums. 
Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās radošajās 
darbnīcās un vērot Latvijas vēstures, kultūras, tradīciju 
un vērtību atspoguļojumu multimediālā koncertā 
“100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Koncerta ierakstu 
ir iespējams noskatīties sabiedrisko mediju satura 
atskaņotājā REPLAY.LV.
Dalībnieku skaits, kas koncertu varēja vērot klātienē, no 
katra Latvijas novada tika noteikts proporcionāli skolēnu 
skaitam novada izglītības iestādēs, Vārkavas novads 
saņēma četrus ielūgumus. No Vārkavas vidusskolas 
koncertu vēroja skolotāja Ilze ar trīs saviem audzēkņiem. 
Novada pārstāvji koncertu vērtēja pozitīvi – ļoti skaists 
un pārdomāts, kultūras bagāts, darbnīcas, kur piedāvāja 
darboties līdz koncerta sākumam, traucēja izbaudīt 
garās rindas. Pirms koncerta bija iespēja apmeklēt 
interaktīvu izstādi par Latviju.
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir katram 
Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam 

pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, zinātnes 
sasniegumus, uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Informācijas sagatavošanai izmantota lapā lv100.lv 
pieejamā informācija.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule

Šovasar Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzē 
tika realizēti divi projekti. Viens no tiem ir Viduslatgales 
pārnovada fonda projektu konkursa  “Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2018” vietējās iniciatīvas grupa “Mēs 
savai draudzei”  projekts “Arendoles baznīcas fasādes 
un ārsienu remonts”, otrs “Lauku atbalsta dienesta” 
koordinētās programmas 2014-2020 “Apkārtējās vides 
infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un 
uzlabošana” projekts “Arendoles Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas atjaunošana”.
Vietējās iniciatīvas projekta īstenošanai tika piešķirti 
605 euro no kuriem 550 euro ir Viduslatgales pārnovadu 
fonda piešķirtie līdzekļi un 55 euro iniciatīvas grupas 
līdzfinansējums. Projekta laikā tika attīrītas ārējās 
sienas no bojātā apmetuma un krāsas, tad sekoja sienu 
apmešanas, špaktelēšanas un gruntēšanas darbi, kā 
arī tika uzklāta kvalitatīva ārsienu krāsa. Pārkrāsoti tika 
arī ēkas pamati. Pie ieejas durvīm tika izlikts bruģis un 
ārdurvīm atjaunots krāsojums.
Otra projekta “Arendoles Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas atjaunošana” (projekta numurs 
17-03-AL21A019.2204-000002) laikā tika  pārkrāsotas 
baznīcas iekšējās sienas un nomainīta vecā koka grīda 
– ieklātas keramiskās flīzes 150 m2 apjomā. Darbus 
veica SIA “Alberts GS”. Piešķirtais finansējums kopā ir 

24 946,03 euro no kuriem 2 494,60 euro līdzfinansēja  
Vārkavas novada dome.
Pateicoties īstenotajiem projektiem, ir veikti ļoti 
nozīmīgi remontdarbi baznīcas atjaunošanā, kas palīdz 
radīt sakārtotāku apkārtējo vidi. Baznīcas apmeklējums 
pēc smagajiem lauku darbiem, draudzes locekļiem 
palīdz rast dvēseles mieru un krāt spēkus turpmākajiem 
dzīves mērķiem. Arendoles Dievmātes Romas katoļu 
baznīca ir ne tikai garīgās dzīves pacēlumu veicinātāja 
un socializēšanās vieta  novada iedzīvotājiem, bet 
arī kultūrvēsturisks piemineklis un apskates objekts 
tūristiem, kas regulāri apmeklē Arendoles muižu un 
parku.  

Arendoles draudzes priekšnieks Viktors Lazdāns

Arendoles baznīcai nomainīta grīda un veikti citi remontdarbi
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SKOLAS ZIŅAS 

Izbaudījuši silto un jauko vasaru, skolēni kopā ar 
vecākiem 3. septembrī ieradās skolā, lai svinētu jaunā 
mācību gada sākumu. Visai skolēnu saimei, vecākiem 
un skolotājiem labus vēlējumus teica skolas direktore 
I. Kivleniece, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja 
A. Brakovska un vecāku padomes priekšsēdētāja 
D. Upeniece. Ar īpašām dāvanām pie mums ciemos 
bija ieradies „zinību krauklis” no Preiļu pils, kurš 
klātesošajiem uzdeva arī āķīgus jautājumus. Pēc 
svinīgā svētku brīža skolēni kopā ar vecākiem devās 
uz klases audzinātāja stundu. Nedaudz vēlāk notika 
informatīva skolas vecāku sapulce un tika apmeklēts 
dievkalpojums Vārkavas baznīcā.
Šogad 1.-12. klasēs mācās 122 skolēni, pirmsskolas 
grupiņu apmeklē 16 bērni. Skolēniem zināšanas 
apgūt palīdz 21 skolotājs. Fiziku šogad māca skolotājs 
Vladislavs Spriņģis. Lepojamies, ka mūsu skolā mācās 
Vītolu fonda stipendiāte Santa Ozerska.
Jau pirmajās mācību gada nedēļās skolā ir notikuši 
vairāki pasākumi. Par godu Tēva dienai 7. septembrī 
notika tradicionālais piedzīvojumu skrējiens ”Vārkavas 
bezceļi.” 13. septembrī visi 1.-12. klašu skolēni 
piedalījās Rudens krosā.
Par godu Latvijas simtgadei skolēni veidoja ziedu 
paklājus ”Ziedi no ziediem Latvijai.” Trīs 9. klases 
skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilzi Lazdāni „Arēnā 
Rīga” apmeklēja iniciatīvas  „Latvijas skolas soma” 
pasākumu.
12. septembrī 1.-6. klašu skolēni pulcējās uz Dzejas 
dienu pasākumu ”Viens prāts ar otru satikās” brīvā 
dabā, bet 14. septembrī 7.-12.klašu skolēni piedalījās 
pasākumā ”Dzīvās jūtas”, kura laikā tikās ar dzejniekiem  
Ilmu Kupcovu un FRED POET.
Sākusies grāmatu lasīšana un vērtēšana tradicionālajā 
LNB lasītveicināšanas projektā  ”Bērnu, jauniešu, 
vecāku žūrija”.
Šajā mācību gadā skola turpina iesaistīties vēl arī citos  
projektos:
#) „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”,
#) ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”,
#) ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”. 
Lai skolēni varētu labi justies un cītīgi mācīties, vasarā 
skolā notika remontdarbi, kurus veica skolas tehniskais 
personāls, SIA ”Reibūve” un IK ”T. Brakovska”. Paldies 
visiem par darbu un Vārkavas novada domei par 
finansiālo atbalstu!

Atbildīgās par audzināšanas darbu 
Vārkavas vidusskolā Helēna Ērgle un Silvija Stankeviča

Mācību gada sākums Vārkavas vidusskolā

Svētku brīdis mācību gadu uzsākot...

Šogad pirmo klasi uzsākuši 13 bērni.

Dzejas dienu viesi aicina ļauties dzejas impulsiem.

Par godu Latvijas valsts simtgadei skolēni pie skolas ir 
izveidojuši īpašu ziedu uzrakstu LV 100.
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AKTUĀLI
Deviņas rozes mātei

Deviņas rozes
Dāvāšu Tev, 
Lai ziedu maigums
Skumjas prom dzen.

Pirmā – par to, 
Ka piedzimi zemē, 
Kur Latgales pakalni
Dziļi ezeru acīs raugās.

Otrā par to, 
Ka sakostiem zobiem
Dzīvoju zemē, kur dārzos
Baltā Marijas puķe zied.

Trešā par to, 
Ka slēgtām lūpām
Ar Dievu sirdī 
Mīlēji zemē šai. 

Ceturtā par knauķi, 
Kas brunču malā ķērās, 
Mātes mīlestību 
Nedalītu lūgdams. 

Piektā — viskošākā, 
Ka Dievu nepazaudēji
Naida, skaudības
Un nodevības jūrā. 

Sestā — par darbu, 
Svešu bērnu dzīvēm, 
Ar prātu un sirdi 
Pacietīgi veidotām. 

Septītā par tautasdziesmu, 
Ko goda drānās tērpi, 
No tumšas aizkrāsnes 
Kā princesi izvedi. 

Astotā par to, 
Ka nenodevi, 
Nepameti mani, 
Krustā piekaltu. 

Devītā par to, 
Ka vienkārši esi
Ar Latgales ezeru 
Dzidrumu acīs. 

         /Rita Bobkova/

Rīkojot kultūras pasākumus (Bērnības svētki, Jaunības svētki, Senioru 
atpūtas pasākums u.c.), Vārkavas novada dome  novada iedzīvotājiem 
parasti izsūtīja personīgus ielūgumus ar aicinājumu apmeklēt 
konkrēto pasākumu.
Turpmāk    saistībā    ar   Fizisko  personu  datu apstrādes likumu un 
personu   datu    piekļuves  ierobežojumiem, personīgie ielūgumi  
uz  saviesīgiem pasākumiem Vārkavas novada iedzīvotājiem vairs 
netiks izsūtīti. Tādēļ lūdzam sekot līdzi informācijai par pasākumiem 
pašvaldības mājas lapā (www.varkava.lv), novada pašvaldības 
soc. tīklu lapās un novada informatīvajā izdevumā «Ozolupe» un 
pasākumu apmeklējumu pieteikt pašiem.
Uzzināt informāciju un pieteikties pasākumiem var  Vārkavas novada 
Kultūras centrā (Skolas iela 5 (8. kab. (2. stāvs)), Vecvārkava, Upmalas 
pag., Vārkavas nov.) vai zvanot pa tālr.: 27016344 un rakstot uz e-pasta 
adresi: andris.lazdans@varkava.lv.

Ielūgumi uz novada saviesīgajiem pasākumiem 
iedzīvotājiem vairs netiks izsūtīti
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20. oktobrī Rožkalnu pagastā: 

  Augšmuktu kapos  13.00, Strodu kapos 

14.00, Āpšu kapos 15.00, 

 Lazdānu kapos 16.00. 

 

27. oktobrī Vārkavas pagastā: 

Klaparu kapos  13.00, Borbaļu kapos 

 14.00, Stabuļnīku kapos 15.00, 

Pilišku kapos 16.00. 

 

3. novembrī Upmalas pagastā: 

Vanagu kapos  13.30, 

Vārkavas kapos 15.00

Svecīšu vakari 

Vārkavas novada 

kapsētās 

 

 

PROJEKTS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ATBALSTU 

ES un VIDE - simbioze 
Pasākums jauniešiem Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagos 

26. septembrī, 
9:00-15:30 

 

Radīsim ainavu dabā 

Mērīsim magnētisko rezonansi 

Radīsim zobupastu un dezodorantu paši 

Izzināsim koku mijiedarbības saites 

Mielosimies ar ugunskurā gatavotām maltītēm 

Šķirosim atkritumus un sakopsim vidi 

Vairāk informācijas zvanot uz 28376755 (Sandra) 



OZOLUPE AFIŠA

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 Dagnija Dudarjonoka, 

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/


