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Liekas vēl vakar silti spīdēja saulīte, bet šodien pie loga ar dālijām jau 
klauvē galantais rudens.  Skolēni atsāk mācības, absolventi iejūtas  
studentu lomās, bet  zemniekiem pilnā sparā rit ražas novākšanas darbi 
– tik daudz vēl ir jāpaspēj izdarīt pirms ziemas sākuma.  
Rudens ir apstāšanās punkts, pārdomu brīdis, piespiedu atgādinājums 
par sējas un pļaujas likumu. Cik tu daudz būsi iesējis, tik daudz arī va-
rēsi  ievākt. Ne tikai laukā, bet  arī dzīvē – ģimenē, attiecībās, darbā… 
Kā šoruden ar ražas vākšanu ir veicies jums?  
Kad sāk sārtoties koki, daudzi dodas uz Siguldu vai Līgatni baudīt zelta 
rudeni. Viņi laikam nav bijuši Vārkavā, nav redzējuši kā caur zeltainām 
koku galotnēm drosmīgi izspraucas Vārkavas baznīcas torņi, nav iz-
braukuši ar laivu pa Dubnu, nav uzkāpuši uz zelta lapu paklāja Arendo-
les parkā, nav sarunājušies ar dzērvju pāri Ašenieku purva malā…  
Mēs esam tik bagāti mums ir savs zelta rudens un savi zelta cilvēki!  
Septembris sevi piesaka arī ar kartupeļu talkām. Tā ir patiesi skaista 
tradīcija, ko bieži vien neizprot mūsu ārzemju viesi. Tad viņiem ir jāiz-
skaidro princips: „Es palīdzēšu tev – tu man, un mums abiem tā būs 
labāk!”. It kā tik vienkārši, bet dažreiz par to aizmirstam. Mūsu novadā  
dzīvo stipras, lielas ģimenes, tiek koptas dzimtās mājas, audzināti 
bērni, katru dienu notiek dažādi pasākumi par kuriem gribas izstāstīt 
citiem. 
Viens nav darītājs, tādēļ atgādinu ikvienam novada iedzīvotājam par 
iespēju iesaistīties informatīvā izdevuma „Ozolupe” veidošanas talkā. 
Izdevumu tāpat kā iepriekš plānojam izdod reizi mēnesī. Aicinu stāstīt 
par saviem līdzcilvēkiem, sūtīt zīmējumus, rakstus un fotogrāfijas, ja 
visu informāciju nevarēsim ielikt izdevumā, to noteikti publicēsim nova-
da mājaslapā (www.varkava.lv), kur katru dienu tiek pievienota informā-
cija par notikumiem mūsu novadā un apkārtnē. 
Ir teiciens,  ka cilvēks spēj patiesi novērtēt tikai to, ko ir pazaudējis... 
Negaidīsim zaudējumus, novērtēsim un mīlēsim savus līdzcilvēkus, 
savas mājas, savu novadu, savu valodu tagad, šobrīd – rudenī un citos 
gadalaikos! Ar mīlestību un pateicību sveicināsim kaimiņus un kolēģus, 
arsim laukus un sēsim visu labo nākamajam gadam. 

 

Ar siltiem sveicieniem   
Dagnija Dudarjonoka 

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, 
atbildīgā par mājaslapas saturu,  

informatīvā izdevuma "Ozolupe" veidotāja 
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta saisto-
šo noteikumu Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vār-
kavas novadā” 6. punkts nosaka, ka Vārkavas novada 
pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekoša-
nas jomā. Atbilstoši atklātā konkursa “Sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošana Vārkavas novadā” rezultātiem, 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tiesības Vārka-
vas novada pašvaldībā piešķirtas SIA “Clean R”. 
Visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, apsaimnieko-
tājiem vai valdītājiem ir pienākums iekļauties novada 

kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot 
līgumu ar SIA “Clean R”. Līgumu iespējams noslēgt 
Vārkavas novada domē (iepriekš vienojoties arī pa-
gasta pārvaldēs un IAC “Vanagi”), kā arī SIA “Clean R” 
birojā  Rīgā  Vietalvas ielā 5 un   Daugavpils  filiālē Lāč-
plēša ielā 10. 

Par saistošo noteikumu “Atkritumu apsaimniekošana 

Vārkavas novadā” pārkāpšanu vainīgās personas tiek 

sauktas pie administratīvās atbildības Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, tāpēc aicinām 

visus, ka vēl nav noslēguši līgumus, izdarīt to līdz 2016. 

gada 1. novembrim. 

Par apmeklētāju pieņemšanu  

Vārkavas novada Sociālais dienests paziņo, ka apmeklētāju pieņemšana Arendolē - bibliotēkā,  mēneša 1. trešdie-

nā no plkst. 9.00  līdz 11.00 tiek atcelta.  

Turpmāk Arendoles iedzīvotāji, ja ir nepieciešamība, var griezties Vecvārkavā - Vārkavas novada domē (Skolas 

ielā 5):  pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. 

Vārkavas novada Sociālais dienests 

Tālr.: 28383161 

Vārkavas novada pašvaldības iestādēs pieņemti jauni darbinieki 

Pavisam nesen Vārkavas pašvaldības iestādēs darbu 
uzsākuši četri jauni darbinieki. Tās nav jaunizveidotas 
darbavietas, bet jau iepriekš pastāvējušu vakances, uz 
kurām tika izsludināti konkursi, kas iepriekš tika publicēti 
novada mājaslapā (varkava.lv).  
Atsaucoties uz paziņojumiem, tika saņemti daudzi pietei-
kumi, kurus rūpīgi analizēja un uz darba intervijām kandi-
dātus aicināja konkursu vērtēšanas komisija. Pārrunu 
laikā tika izvēlēti viszinošākie, pieredzes bagātākie un 
atbilstošākie kandidāti. Ar konkursu vērtēšanas komisiju 
lēmumiem darbā tika iecelti četri jauni darbinieki.  

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājas Intas Kivlenieces 
vietā darbu uzsākusi Skaidrīte Medne, Vārkavas vidus-
skolas direktores Anitas Vilcānes vietā –  Inta Kivleniece, 
Vārkavas novada domes   sabiedrisko  attiecību speciā-
listes Maijas Praņevskas vietā –  Dagnija Dudarjonoka un 
Vanagu bibliotēkas vadītājas Anastasijas Vaivodes vietā  
–  Laima Pūga.   
Izsakām lielu pateicību par ieguldīto darbu bijušajiem 
darbiniekiem! Vēlam entuziasmu un izturību veicot savus 
darba pienākumus – jaunajiem!  
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Vārkavas vidusskolā svinīgi sācies jaunais mācību gads 

Vārkavā atkal ielas un ceļi, šķiet, 
neparasti apdzīvoti, jo pa tām stei-
dzas zēni un meitenes. Visi saposti, 
vēl vasarīga prieka pilni, taču 
rudens ziedi rokās liecina, ka klāt ir 
skolas laiks. Un ne jau tikai bērni 
izjūt šo dienu, citāda nekā ierasti tā 
ir arī skolotāju saimei un visiem tiem 
cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā 
saistīti ar skolu. To starpā ir vecāki, 
kuri saposuši savus dēlus un meitas 
jaunajam darba cēlienam. Šī diena 
ir svētku diena skolēniem un viņu 
ģimenēm. 
Šogad Vārkavas vidusskolā 
zināšanas apgūs 140 skolēni. Īpaša 
šī diena bija četrpadsmit pirmklas-
niekiem: Sanijai Birulei, Ralfam 

Biruļam, Kristiānam Džardānam, Oļegam Furtikovam, Dominikam Kusiņam, Elvim Laganovskim, Maijai Lazdānei, 
Armīnam Jānim Lazdānam, Ditai Ruzģei, Guntim Sparānam, Oliveram Šembelam, Danielam Tonkiham, Madarai 
Līgai Upeniecei,I ntaram Velikam  un viņu audzinātājai Helēnai Ērglei. Viņus skolas saimē pie rokas ieveda trīspad-
smit divpadsmitās klases skolēni 
audzinātājas Valentīnas Singirskas 
pavadīti. 
V ā r k a v a s  n o v d a  d o m e s 
priekšsēdētāja Anita Brakovska, 
domes priekšsēdētājas vietniece 
Antra Vilcāne un skolas padomes 
priekšsēdētāja Evita Brakovska 
sveica skolēnus un pedagogus ar 
jaunā darba cēliena sākumu. 
Sirsnīgs paldies no skolas saimes 
par laba vēlējumiem jaunajā mācību 
gadā! 
Svētku sveicienu sūtām Vārkavas 
vidusskolas 2015./2016.m.g. absol-
ventiem: Mārim Brakovskim uz 
Rēzeknes Mākslas un dizaina  vi-
dusskolu, Maritai Ērglei uz 
Rīgas Stradiņa universitāti, Nikam Plotam uz Rīgas Tehnisko universitāti, Ērikam Pūgam uz Latvijas Nacionālo 
aizsardzības akadēmiju, Inetai Rudzātei uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Arnoldam Sparānam un Aleksejam 
Ustinovam uz Malnavas koledžu, Natālijai Vilcānei uz Daugavpils medicīnas koledžu.  
Lai skolēniem un studentiem piepildās cerības iegūt jaunas zināšanas, jaunas iespējas un jaunus panākumus! 

 
Vārkavas vidusskolas direktore 

Inta Kivleniece 
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Augusta  beigās  Vārkavas  novada  jaunieši piedalījās 
biedrības „Latgolys Studentu centrs” rīkotājās četru 
dienu apmācībās „Atzolys”, kas norisinājās Daugavpils 
novada Višķu pagastā.  
Apmācību laikā jaunieši tika aicināti iesaistīties dažā-
dās aktivitātēs – klausīties lekcijas, piedalīties diskusi-
jās un  radošajās darbnīcās,  iet pārgājienā, spēlēt  
spēles un iepazīties ar dažādiem cilvēkiem. Apmācību 
laikā tika apskatītas tēmas: pilsoniskums, drošumspēja, 
lokālpatriotisms, uzņēmējdarbība un karjera.  
Kopumā pasākumā  piedalījās 20 jaunieši no dažādām 
Latgales vietām.  Vārkavas novadu šajās apmācībās 
pārstāvēja Vārkavas vidusskolas skolēni, aktīvi jaunieši 
– Amanda Spūle un  Uldis Valainis.  
„Pieteicos šīm apmācībām, jo ieinteresēja tēma. Jaun-
iešiem nav daudz iespēju,  lai uzzinātu  par savām  
iespējām iesaistīties demokrātijas un pilsoniskās sa-
biedrības veidošanā. Man bija arī vēlme uzzināt kaut 
ko par projektiem un uzņēmējdarbību,” stāsta Amanda.  

Lai dažādotu apmācību saturu, tika pieaicināti atpazīs-
tami lektori un viesi: Dr. Mārīte Kravale-Pauliņa,   
Dr.philol. Ilga Šuplinska,  Saeimas  deputāts  Juris  
Viļums, uzņēmējs Juris Vucāns u.c. Amanda apmācību 
laikā esot ieguvusi jaunus draugus, patīkamus iespai-
dus, daudz informācijas un vielas pārdomām, vēlmi 
izzināt savu novadu. Savukārt, Uldis stāsta: „Visvairāk 
man atmiņā palika SIA „Sātys” uzņēmēja Jura Vucāna 
stāsts par to, kā viņš muzikants būdams uzsāka gaļas 
pārstrādes un tirdzniecības biznesu, neko par to nezi-
not.” 
Nodarbībā par novadu mācību un lokālpatriotismu, dalīb-
niekiem bija jāiepazīst dažādi Latgales novadi, arī Vārka-
vas novads. „Praktisko uzdevumu laikā  uzzināju  par 
dažādiem Vārkavas  novada  iedzīvotājiem  un  viņu  
sasniegumiem.  Iepriekš  arī nezināju, ka  katru gadu 
Rēzeknē tiek organizēta olimpiāde par latgaliešu rakstu 

valodu un kultūru,” dalās ar atmiņām Amanda. 
 „Saeimas deputāts Juris Viļums ļoti interesanti stāstīja 
par politiķa darbu un ikdienu. Izrādās, ka deputātu nevar 
atlaist no darba, ja viņš vismaz 2 dienas nedēļā ierodas 
uz sēdēm,” ieminas Uldis.  

Amanda iesaka līdzīgās apmācībās piedalīties arī citiem 
jauniešiem, jo šādi var iegūt daudz noderīgas pieredzes, 
tuvāk iepazīt pašam sevi un savu personību, robežas, 
iepazīt jaunus cilvēkus, no kuriem smelties iedvesmu, kā 
arī lieliski atpūsties mācoties un uzzinot jaunu informāci-
ju, kura pavisam noteikti noderēs turpmāk. 

Apmācību  noslēgumā dalībnieki saņēma apliecības. 

Vairāk par projekta aktivitātēm un dalībnieku iespaidiem 

var uzzināt video, kas tika filmēti visu apmācību laiku un 

šobrīd ir pieejami biedrības „Latgolys Studentu centrs” 

mājaslapā (www.lgsc.lv). Apmācību norisi finansēja Sa-

biedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem.  

Dagnija Dudarjonoka 
Vārkavas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vārkavas novada jaunieši piedalās apmācībās 

http://www.lgsc.lv
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21. jūlija pēcpusdienā  pie Vārkavas novada domes 
ēkas pieripoja auto, kas atveda mazlietotus datorus. 
Fonds „Gloria Patri”, kura darbības mērķis ir nozīmīga 
labuma sniegšana sabiedrībai,   turpina veiksmīgu 
sadarbību  ar  Vārkavas novada  Sociālo dienestu un 
atbalsta daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kas zaudēju-
šas kādu no apgādniekiem, trūcīgas ģimenes. Nu jau 
otro reizi tika sniegts atbalsts  15 ģimenēm – dāvinot 
mazlietotu datortehniku. Ar laipnu fonda darbinieku 
atbalstu tiek piedāvāts arī datortehnikas remonts. Sa-
ņemtie datori ir paredzēti lietošanai ģimenēs esošo 
bērnu un jauniešu izglītošanai, un attīstībai. Ar fondu 
noslēgtais līgums aizliedz datoru  pārdošanu,  dāvinā-
šanu un nodošanu trešajai personai.  

Fonda „Gloria Patri ” valdes loceklis Andris Liepa pateicās par sadarbību un atbalstu, kā arī izteica vēlmi arī turp-

māk sadarboties ar Vārkavas novadu. Fonda dibinātāji atbalsta arī tos bērnus, kas apmeklē mūzikas vai mākslas 

skolas un tieši bērnu nokļūšanu līdz mākslas un mūzikas skolai. 

Vārkavas novada Sociālais dienests  

 

Vārkavas novada ģimenes atkārtoti saņem atbalstu no fonda 

„Gloria patri” 

Skolēni iepazīst apkārtni – lasa dzeju un iet pārgājienā 

15.septembrī Vārkavā notika 1.-4. klašu skolēnu dzejas pasākums „Dzeja 
dabā” un pārgājiens pa Vārkavas novada teritoriju.  
Pasākuma organizatores Upmalas, Vārkavas vidusskolas un Vārkavas 
bibliotēkas bibliotekāres bija izplānojušas interesantu pasākuma 
programmu. Visi skolēni tika sadalīti trijās grupās un katrai grupai tika 
nodrošinātas dažādas aktivitātes.  Estrādē notika iepazīšanās un dažādu 
fizisku uzdevumu veikšana. Vārkavas bibliotēkā un jauniešu centrā tika 
lasīti dzejoļi un spēlēts leļļu teātris.  Vārkavas tautas namā tika kopīgi 
dejots ar senioru deju grupu „Odziņas”. Muzejā skolēni varēja iepazīties 
ar senlatviešu dzīvesveidu, dzirdēt interesantus stāstus par muzeja priek-
šmetiem un lauku darbiem.  
Pēc šīm aktivitātēm visi pasākuma dalībnieki devās uz estrādi, kur notika 
lielais dzejas lasīšanas pasākums. Skolēni tika aicināti iejusties dzejnieka 
lomā – uzstāties  uz skatuves, lasīt dzejoļus mikrofonā un saņemt īstus 
aplausus no skatītājiem.  
Kad dzeja bija nolasīta un saņemti pateicības raksti, skolēni sāka aktīvi 
rosīties, jo bija jāsāk cept desiņas  un tad jau jādodas tālāk pārgājienā.   

Pasākuma fotogrāfijas skatīt  novada mājaslapā (www.varkava.lv)  sadaļā „Fotogalerija”.  
 

Dagnija Dudarjonoka 
Vārkavas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Septembra  otrajā  svētdienā  Latvijā  tiek  svinēta  Tēva diena. Svētkiem ir 
pavisam nesena svētku svinamā vēsture, bet tā pārliecinoši  ieņem savu 
vietu svinamo svētku sarakstā.  
14. septembrī ar Eiropas  Atbalsta fondu  vistrūcīgākajām personām un 
biedrības ģime-
nes palīdzības 

centru „Ligzda” tika  organizēts  seminārs  „Tēva lomas 
ģimenē stiprināšana”, kā arī tika novadīta radošā  darbnī-
ca sociālo  prasmju  attīstīšanā un  pilnveidošanā  
„Dāvanu iesaiņošana un izgatavošana”, pasākumā pieda-
lījās arī Vārkavas novada Sociālā dienesta darbinieki.  
Pasākuma dalībnieces  veidoja pašdarinātus apsveiku-
mus kvilinga tehnikā (veidošana no krāsainām papīra lok-
snītēm), ko vadīja  Silvija Kursīte.  
Radot pats un  radot prieku  citiem  mēs  kļūstam   bagā-
tāki un atvērtāki saviem ģimenes locekļiem,  draugiem, 
kaimiņiem, vietējai sabiedrībai. 
Paldies    visiem    dalībniekiem,    kas  ieradās un aktīvi darbojās līdzi! 

                                                                                        Vārkavas novada Sociālais dienests 

Tēva dienai veltīti pasākumi Vārkavā 

Arendolē atklāts piemiņas akmens dzejniekam  
Nikolajam Gumiļovam 

13. augustā  Arendoles muižā tika atklāts piemiņas akmens dzejniekam                     
Nikolajam Gumiļovam (1886 -1921).  
„Kad pērnajā gadā veicām izrakumus Daugavā, atradām mantas, kas liecināja, ka šeit ir 
dienējis 5.husaru pulks. Sākām pētīt vairāk, atklājās, ka šajā pulkā dienēja izcilas perso-
nības, tajā skaitā arī slavenais dzejnieks, Annas Ahmatovas vīrs -Nikolajs Gumiļovs. Šis 
pulks tieši pirms 100 gadiem, 1916. gadā uzturējās Arendoles muižā. Tādēļ mums radās 
ideja, šeit uzlikt dzejniekam veltītu piemiņas akmeni,” stāsta biedrības „Ordenis” biedrs 
Aivars Āboliņš.  
Piemiņas akmens atklāšanas pasākumā izskanēja zalves un Nikolajs Gumiļovs tika pie-
minēts ne tikai kā dzejnieks, bet arī kā izcils karavīrs, ticīgs un godīgs cilvēks.  

Piemiņas akmens uzstādīts ar Sanktpēterburgas mecenāta Grjača Pogosjana atbalstu.  

Turpinās Vārkavas kapsētas kapličas celtniecības darbi 

 
 

Vārkavas novada Upmalas pagasta Vārkavas kapsētā jūlijā tika veikti vecā 
žoga demontāžas darbi un uzstādīts jauns žogs. Šobrīd turpinās kapsētas 
labiekārtošanas darbi, tiek būvēta kapliča un ierīkota elektropiegāde kapsē-
tas apgaismošanai.  
Kapličas celtniecības darbus veic SIA „BORG”. Lai gan liela daļa celtniecības 
darbu jau izdarīta — ielikti pamati, uzmūrētas kapličas sienas, izveidotas jum-
ta konstrukcijas, vēl daudzi darbi ir priekšā — jāveic apdare, jāuzliek jumta 
segums, jāliek logi u.c. Kapličas celtniecība tiek finansēta no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 
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 NOTIKUMI NOVADĀ 

Jau tradicionāli septembrī savu fizisko izturību pārbaudīt 
un plašu emocionālo gammu sajust varēja piedzīvojumu 
skrējiena „Vārkavas bezceļi” dalībnieki.  
Skrējiens tika uzsākts 9. septembrī plkst. 15.00 Vārkavas 
vidusskolas stadionā. Sacensībās piedalījās, 127 dalīb-
nieki, pārstāvot Vārkavas novadu, Preiļus, Līvānus, Dau-
gavpili, Riebiņus, Rožupi, Aknīsti, Viesīti, Jēkabpili u.c. 
Dalībnieki skrējienam tika reģistrēti 6 vecuma grupās.  

Atskanot starta signālam, skrējēju pulks devās pa 6700 
metru garo iezīmēto trasi,  kas kā ierasts tika ierīkota 
Vārkavas novada teritorijā. Skrējiena laikā dalībnieki va-
rēja izbaudīt dažādu reljefu un segumu – stadiona celiņu, 
asfaltu, lauku ceļus, pļavas, purvu, līča pļavas, šķērsot 
ūdens šķēršļus.  
Kā atzina sacensību dalībnieki, visemocionālākais trases 
posms bijis skrējiens pa purvu un Odziņas upes šķērso-
šana.  Šajos posmos uz laiku bijis jāaizmirst sacensību 

gars, un jāpalīdz jaunākajiem skrējējiem veiksmīgi tikt uz 
priekšu. Aukstais purva ūdens un dubļi bijis izaicinājums 
arī pieredzējušajiem skrējējiem. Skrienot tika izvingrināti 
arī sejas muskuļi un atkārtoti izsauksmes vārdi.  
Atbalstīt skrējējus bija ieradušies arī līdzjutēji, kas bija 
izvietojušies pa dažādiem trases posmiem un savējos. 

Šķērsojot līča pļavas, pirmie dalībnieki tuvojās finišam 
Vecvārkavas estrādē, kur viņus sagaidīja sacensību  

tiesneši, līdzjutēji un atbalstītāji. Katrs  dalībnieks  pēc  
distances beigšanas  saņēma  diplomu ar savu izcīnīto 
vietu. 

 
Par dažādiem piedzīvojumiem skrējiena laikā liecināja 
dalībnieku izskats – kāds bija izmircis, kāds pazaudējis 
apavus, kāds ļoti priecīgs un kāds noguris… Gaisā virmo-
ja sarunas, smiekli un gandarījuma sajūta par paveikto.         

Piedzīvojumu skrējiens „Vārkavas bezceļi” 2016 
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Pēc visu dalībnieku finiša lielākais darbs sākās skrējiena 
tiesnešiem S. Stankevičam, E. Vaivodam un sacensību 
sekretārei S. Stankevičai, jo bija jāapstrādā rezultāti un 
jānoskaidro medaļu un kausu saņēmēji. 

Sacensību apbalvošana notika pie Vārkavas vidusskolas. 
1.–3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tika apbalvoti ar 
medaļām.  Ātrākie 3 vīrieši un 3 sievietes kopvērtējumā 
saņēma kausus.  
Vecuma grupā no 2004. gada dzimušajiem zēniem ātrā-
kie ir bijuši Vārkavas vidusskolas skolēni  Raivis Tarasovs 
un Jānis Jaunzems, trešo vietu ieguvis Aivis Golubevs 
(Preiļi).  Savukārt, meiteņu grupā Vārkavas vidusskolas 
skolnieces  Vineta Maculeviča,    Sanija Poplavska un 
Elizabete Maija Some.   

2001. – 2003. gadā dzimušo zēnu grupā medaļas ieguva 
Edgars Nikiforovs (Vārkavas vsk.), Edgars Pastars 
(Aglona), Andis Briška (Vārkavas vidusskola). Tāpat  ve-
cuma meiteņu grupā pie medaļām tika Vārkavas vidus-
skolas skolnieces Melisa Vanaga, Viktorija Pujiņa, un   
Valija Vanaga.  
1998. – 2000. gadā dzimušo  jauniešu  grupā pirmie bija 

preilieši Rainers Trubačš un Mārcis Adamovičs, trešo vie-
tu ieguvis Vārkavas vsk. skolēns Jānis Jēkabsons. Meite-
ņu grupā, līdzīgi kā puišu grupā—pirmās divas vietas  
ieguvušas preilietes Līga Klibā un Santa Prikule, 3.vietu 
ieguvusi Diāna Barovska (Riebiņi).  
1982.  – 1997. gadā dzimušo vīriešu grupās pirmās vietas 
izcīnīja Renārs Valdonis (Preiļi), Rihards Šulte un Arnis 
Dzenis (Vārkavas nov.). Sieviešu grupā   —              
Skaidrīte Vulāne (Riebiņi), Ruslana Rudenko un Evita 
Brakovska (Vārkavas nov.).   
Pie medaļām tika arī 1971. -1981. gadā dzimušie veterāni  
Ingars Pujiņš, Valērijs Pastars, Ilze Lazdāne un            
Inta Kivleniece.  
Visvecāko dalībnieku grupā (1970. gadā dzimušie un ve-
cāki vīrieši—veterāni) pirmo vietu ieguvēji ir preilieši:    
Pēteris Trubačs, Aivars Žugris, Feoktists Pušņakovs.  

Piedzīvojuma skrējiena kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja 
Rainers Trubačs, otro — Pēteris Trubačs, trešo —  
Renārs Valdonis.  

Organizatori izsaka pateicību visiem krosa dalībniekiem 

un palīgiem. Kā arī aicina piedalīties piedzīvojumu skrē-

jienā arī nākamgad!  

Pasākuma fotogrāfijas un sacensību rezultātus var apska-

tīt novada domes mājaslapā (www.varkava.lv) sadaļās 

„Jaunumi” un „Fotogalerija”.  

 
Juta līdzi, fotografēja  un  informāciju sagatavoja:   

Dagnija Dudarjonoka 
Vārkavas novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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 AKTUALITĀTES 

 
Noris līgumu slēgšana par E-veselības lietošanu 

Nacionālais veselības dienests 
(NVD) informē, ka ir uzsākta līgu-
mu slēgšana ar veselības noza-
res speciālistiem par vienotās 
veselības nozares elektroniskās 
informācijas sistēmas jeb E-
veselības sistēmas lietošanu 

reālajā (produkcijas) vidē. 
 
Līgumi tiek slēgti ar ģimenes ārstu praksēm, ārstu-
speciālistu kabinetiem, zobārstniecības un citām ārstnie-
cības iestādēm, kā arī aptiekām, kas vēlas E-veselības 
sistēmas lietošanu uzsākt jau septembrī.  Tajā skaitā līgu-
mi tiek slēgti ar vairākiem ambulatoriem veselības cen-
triem, kas piedāvā daudzveidīgus veselības aprūpes pa-
kalpojumus – Veselības centru apvienību, Saldus medicī-
nas centru, Olaines veselības centru, Valmieras veselības 
centru un citiem. Pašlaik līguma slēgšanā ir iesaistījušies 
jau 40 topošie E-veselības sistēmas lietotāji. 
 
Šobrīd noris līgumu slēgšanas process, pēc kura ārstnie-
cības iestādēm un aptiekām tiks nodrošināta piekļuve     
E-veselības sistēmai. Pēc līguma noslēgšanas tās varēs 
izvēlēties vienu no diviem E-veselības lietošanas veidiem 
– caur E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv vai savu 
līdz šim lietoto informācijas sistēmu, ja tā ir pielāgota dar-
bam ar E-veselības sistēmu.  
 
Parakstot līgumu, ārstniecības iestādes varēs uzsākt e-
recepšu un e-darbnespējas lapu izrakstīšanu, savukārt 
aptiekas e-recepšu apstrādi, lai iedzīvotājiem izsniegtu 
zāles. Paralēli E-veselības sistēmā izrakstītajām e-
receptēm un e-darbnespējas lapām līdz šī gada 1. de-
cembrim iedzīvotāji turpinās tās saņemt arī papīra formā-
tā, līdz ar to elektronisko recepšu un darbnespējas lapu 
ieviešana notiks pakāpeniski.  
 
Veselības nozares speciālistiem E-veselības sistēmas 
obligāta lietošana ir jāuzsāk no šī gada 1. decembra*, 
līdz ar to sistēmas lietošanas uzsākšana pirms noteiktā 
termiņa sniedz iespēju iepazīt E-veselības tehniskās ie-
spējas un pierast pie tās lietošanas, kā arī gūt pārliecību 
un drošības sajūtu par sistēmas lietošanu.  
Lai noslēgtu līgumu par E-veselības lietošanu, ārstniecī-
bas iestāžu un aptieku pārstāvji tiek aicināti vērsties 
NVD. Informācija par līgumu slēgšanas kārtību ir pieeja-
ma NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā             
“E-veselība”. 

Iedzīvotāji E-veselības sistēmā šobrīd var apskatīties, 
kas ir viņu ģimenes ārsts, kā arī norādīt savu kontaktin-
formāciju un kontaktpersonu saziņai, ja ārsts nevar sazi-
nāties ar iedzīvotāju. NVD uzsver, ka informācija par 
izrakstītajām e-receptēm un e-darbnespējas lapām sistē-
mā būs redzama tikai tad, kad ārsti uzsāks to izrakstīša-
nu, savukārt iedzīvotāju veselības dati sistēmā tiks uz-
krāti pakāpeniski**. Līdz šim papīra formāta dokumentos 
uzkrātā medicīniskā informācija E-veselības sistēmā ne-
būs pieejama. 
 
Lai izmantotu E-veselības sistēmu, iedzīvotājiem jāauto-
rizējas portālā www.eveseliba.gov.lv, izmantojot drošas 
piekļuves līdzekļus – internetbankas piekļuves datus, 
elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).   
Ņemot vērā, ka E-veselības portāls 
www.eveseliba.gov.lv tiek regulāri papildināts, tā darbībā 
var būt pārtraukumi. 
 

*Atbilstoši 2014. gada 11. marta Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības noza-
res elektronisko informācijas sistēmu". 
** Līdz septembra beigām plānots nodrošināt, ka šo in-
formāciju iedzīvotāji E-veselības sistēmā varēs apskatīt 
arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem. 
 

 
Informāciju sagatavoja:  

Evija Štālberga,  
Nacionālā veselības dienesta  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67045007, 28383970 
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IESPĒJAS 

Minsteres Latviešu ģimnāzijas bijušo skolēnu 
un draugu biedrība ir ziedojusi                   
Latvijas Okupācijas muzejam ar mērķi skaid-
rot vēsturi skolēniem un skolotājiem Latgalē. 
Piedāvājam iespēju izmantot Skolu atbalsta 
programmu (SAP) un saņemt daļēju ceļa 
naudas atmaksu uz muzeju. Aicinām skolē-

nus uz nodarbībām par dažādām tēmām, piemēram, „Kā 
pēta vēsturi?”, „Mūsu Baltijas ceļš”, „Padomju deportāci-
jas”, „Barikādes. 1991.janvāris” u.c. Ja vēlaties apgūt 
vēsturi savā skolā, variet izmantot bezmaksas ceļojošās 
izstādes „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasau-
les karā” un „Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvī-
bai”, kā arī pieteikt muzeja gidu vadītas nodarbības par 
izstāžu tematiku. Aizbrauksim ciemos arī ar izbraukuma 
nodarbību „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarī-
bas atjaunošana”. Tā palīdzēs veidot izpratni par 1918. 
gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas un 
1990. – 1991. gadā atjaunotās LR nepārtrauktību. Tajā 
piedalās arī „4.maija Deklarācijas kluba” pārstāvji.       

Skolotājiem pavasarī būs iespēja piedalīties muzeja orga-
nizētajos kursos un apgūt jauno muzeja izstrādāto mācī-

bu metodisko materiālu par dzīvi LPSR. Septembrī uzsā-
kam skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Cilvēki-Latvijas 
novadu dārgumi” ar galveno balvu: Eiropas Parlamenta 
apmeklējumu Briselē. Vairāk informācijas: www.omip.lv.  

Latgales skolēniem un skolotājiem no 
Latvijas Okupācijas muzeja 

Svētdien, 2. oktobrī  plkst. 11.30  visi  labas 
gribas cilvēki aicināti uz kopīgu Svēto Misi Līvā-
nu katoļu baznīcā, bet 12.30 apmeklēt labdarī-
bas koncertu "Es topu samīļots mazliet" līdzcil-
vēku atbalstam. Labdarības koncertā piedalī-
sies Latvijā pazīstami mūziķi — Renārs Kau-
pers, Jānis Jubalts,  Nora Lūse, Andris Arni-

cāns, Kārklu ģimene u.c.   

Ieeja koncertā – bez maksas. Taču ikvienam 
būs iespēja  ziedot četru  Līvānu  novada cilvē-
ku atbalstam, kuri šobrīd cīnās ar smagām ve-

selības problēmām! 

Vairāk informācijas: www.livani.lv 

Labdarības koncerts „ Es topu samīļots mazliet” 

Piesakies konkursam “Superpuika 2017” 

Rīgas tehniskās jaunrades nams “Annas-2” aicina 2004. un 2005.gadā dzimušus zēnus no visas Latvijas līdz 
2016.gada 30.septembrim pieteikt dalību konkursā “Superpuika 2017”.  
Konkurss "Superpuika" ir ikgadējs, tradicionāls Latvijas notikums, kas pulcē apķērīgus un azartiskus 11 – 12 gadus 
vecus puišus no visas Latvijas un kas atgādina sabiedrībai par tām jaunās paaudzes vērtībām un kvalitātēm, kas 
palīdzēs zēniem ikdienas sarežģīto situāciju risināšanā, profesionālajā un personīgajā izaugsmē. 
Ar konkursa “Superpuika 2017” nolikumu iepazīties un konkursam pieteikties var šeit – www.tjn.lv/superpuika/  

http://www.omip.lv
http://www.tjn.lv/superpuika
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NOTIKMI SEPTEMBRĪ 

 

Klāt rudens ar asterēm, dālijām, skolas gaitām un rudens krāšņumu… 

 

 

IAC „Vanagi” no 20. līdz 25. septembrim  

būs apskatāma rudens ziedu izstāde  
 

„Mana dārza skaistākā puķe!” 
 

IAC „Vanagi” vadītāja J. Praņevska  
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NOTIKUMI OKTOBRĪ 

 

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums, reģistrāci-

jas numurs 000740194. Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. Iznāk kopš 2003. 

gada 28. maija.  

Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434. Adrese: 

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, 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  at-

tiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr. 28362243, 20385972; e-

pasts: info@varkava.lv vai  dagnija.dudarjonoka@varkava.lv  

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.   

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2 mū-
žībā aizgājušie:  

 
Antons Dzenis (10.11.1943. —18.08.2016.) 

Aleksandrs Āboliņš (18.12.1961. — 29.08.2016.) 

 
Vārkavas novada dome izsaka tuviniekiem vis-

dziļāko līdzjūtību. 

 
 
 
 
 

Vien gaišas mīlestības vārdā,  
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,  

No mīlas ņemts un mīlai atdots,  
Tam mīlestību tālāk nest...  

 
 
Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2 
jaundzimušie:  
 
 

7. jūlijā pasaulē nāca Sofija Čaunāne. 
14. augustā pasaulē nāca Brenda Ceple. 

 
 

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic jaundzimušo ve-
cākus — Vinetu un Ivaru Čaunānus, un Diānu Cepli!  

Lai mazās aug veselas un laimīgas!  


