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Vārkavas novadpētniecības muzejā tika 
svinēti ražas svētki -  Miķeļdiena
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Noderīga informācija par atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu
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Sirsnīgā atmosfērā aizvadīta Sociālās 
aprūpes centra “Vārkava” iesvētīšana
Vārkavas novada Kultūras centrs aicina 
ģimenes pieteikties «Ģimeņu svētkiem» 14

Vārkavas vidusskolā ar dažādām interesantām 
aktivitātēm tika atzīmēta Skolotāju diena

Šogad Skolotāju diena Vārkavas vidusskolā tika svinēta 
ceturtajā oktobrī. Svinīgo Skolotāju dienai veltīto 
pasākumu vadīja 12. klases skolēni. 
Vispirms skolotāji tika sveikti ar dzejoļiem, dziesmām, 
anekdotēm un ainiņām no skolas dzīves. Bija ieradies arī  
«astrologs», kurš skolotājiem paredzēja viņu veiksmes 
un neveiksmes turpmākajā darbā. Kā jau katru gadu, 
arī šogad, skolotāji apsveikumā no skolēniem saņēma 
visskaistākos rudens ziedus. 
Ar  apsveikumiem un laba vēlējumiem skolotājus 
svētkos sveikt bija ieradusies arī Vārkavas novada domes 
priekšsēdētāja Anita Brakovska.

Turpmākajā dienas gaitā 12. klases skolēni iejutās 
skolotāju lomā un steidzās vadīt mācību stundas, 
bet skolotāji darbojās radošajā darbnīcā «Bioķīmijas 
laboratorija». 
Šīs dienas laikā skolas bijušie absolventi un skolēnu 
vecāki bija iesaistīti aktivitātē «Iespējamā misijā», kur 
parādīja savu prasmi darbā ar skolēniem, vadot mācību 
stundas.  Dienas beigās visi «jaunie skolotāji» dalījās 
pieredzē par iejušanos skolotāju profesijā un saņēma 
nelielas dāvaniņas.
                       «Mediju» pulciņa dalībniece Sandra Brakovska 

«Talkas prieks» (foto: Līga Vuškāne)

8. klases skečs «Skolas pedagoģiskā sēde» 
(foto: Uldis Gavars)
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (03.09.2019.) tika izskatīti divi darba 
kārtības jautājumi. 

1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.225
“Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
2. Par zemes iznomāšanu.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (24.09.2019.) tika izskatīti 19 darba 
kārtības jautājumi.

1. Par atkritumu izvešanas maksas noteikšanu.
Lēmums:

1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājām, kuri sadzīves atkritumu 
savākšanai izmanto pašvaldības konteinerus, noteikt maksu EUR 2,04 bez PVN mēnesī vienai 
dzīvesvietā deklarētai personai.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.novembri.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 25.09.2018. lēmums Nr.151 „ 
Par atkritumu izvešanas maksas noteikšanu”.

2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums: 

1. Atļaut demontēt un izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem šūpoles piramīdas formā, 
koka, ar inventāra numuru 02147, sākotnējā vērtība  EUR 43,00, atlikusī vērtība  EUR 30,40.
2. Atļaut demontēt un izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem  koka solu Vārkavas 
estrādē ar inventāra numuru 02146.53, sākotnējā vērtība  EUR 11,00, atlikusī vērtība  EUR 9,32.
4.Atļaut demontēt un izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem palīgēku (inv.nr.02003) 
ar  sākotnējo vērtību EUR 50,00, atlikušo vērtību EUR 43,70 un attīrīšanas iekārtu sūkņu staciju, ar 
kadastra numuru 76640030281005, sākotnējā vērtība EUR 409,00  atlikusī vērtība EUR 378,79. 

4. Par zemes vienību atsavināšanu.
5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu. 
Lēmums: 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694-002 0298 (3,1 ha) “Borbaļīši“ nosacīto 
cenu – EUR 3234,31 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro trīsdesmit viens  cents).
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694-001-0218 (6,0 ha) “Kūdrājs“nosacīto 
cenu – EUR 6834,51 (seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro piecdesmit viens  cents).
3. Apstiprināt nekustamo īpašumu zemes vienību izsoles noteikumus.
4. Izsoli organizēt un veikt Īpašuma atsavināšanas komisijai.

6. Par zemes gabala atdalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7. Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem ar kadastra apzīmējumiem 7664-002-0135, 
7690-001-0261, 7690-002-0141  sadalīšanu pa valdījuma tiesībām.
8. Par kustamās mantas atsavināšanu.
Lēmums: 

1. Atzīt 2019.gada 11.septembra rīkoto pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļa ZIL 130, 
valsts reģ.nr.BU6920 izsoli par nenotikušu.
2. Vārkavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli ZIL 130 ar valsts reģ.
nr. BU6920 atsavināt par brīvu cenu – EUR 1 530,00 (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) 
(t.sk. PVN).
3. Ievietot sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā – www.varkava.lv, vietējā laikrakstā 
“Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv par pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 
30.oktobrim.
4. Ja līdz lēmuma 3.punktā noteiktajam termiņam nebūs pieteicies neviens pretendents, pilnvarot 
Īpašuma atsavināšanas komisiju noteikt transportlīdzekļa brīvo cenu saskaņā ar tirgus vērtību un 
ievietot atkārtotu sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā – www.varkava.lv, vietējā 
laikrakstā “Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Īpašuma atsavināšanas komisija.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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9. Par medību tiesību nomu.
Lēmums: 

Atteikt, Preiļu mednieku klubam «MEŽA AVOTIŅŠ», nodot medību tiesības zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7664 005 0138, kopējā platība 168.6400 ha, sakarā ar to, ka norādītā zemes vienība nav 
Vārkavas novada pašvaldības īpašumā.

10. Par grozījumu 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”.
11. Par līdzfinansējumu.
Lēmums: 

1.Konceptuāli piekrist un atbalstīt “ARENDOLES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES”, LEADER 
projektu “Arendoles draudzes mājas renovācija”.
2. Finanšu līdzekļus EUR 2500,00 apmērā paredzēt sastādot Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada 
budžetu.
3.Izsniegt Draudzei garantijas vēstuli par finansiālu atbalstu.

12. Par īres un komunālo pakalpojumu parādu un nokavējuma naudas dzēšanu.
13. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
14. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.146„Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
15. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 
„Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā”.
Lēmums: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.154  „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas  un uzskaites 
kārtība Vārkavas novada pašvaldībā”.

 16. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”.
Lēmums: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.155 „Grozījums 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas 
novadā”.

17. Par zemes gabala ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
18. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
19. Par sadarbības līgumu ar Preiļu novada domi.
Lēmums: 

Noslēgt vienošanos ar Preiļu novada domi par grozījumiem 2011. gada 25. martā noslēgtajā līgumā 
par Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un finansēšanu.

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

1. Piedalīties projektu konkursa rīcībā 2.3.” Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” 
ar projektu “Tautu tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, projekta kopējais 
finansējums bez PVN 5329,00 EUR, kopējais finansējums ar PVN 6448,09 EUR, attiecināmās izmaksas 
6448,09 EUR.
2. Piešķirt līdzfinansējumu projektam “Tautu tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju 
kolektīvam” 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 644,81 EUR .
3. Finanšu līdzekļus paredzēt 2020.gada budžetā.

 2. Par grozījumu 2019.gada 24.septembra lēmumā  Nr.174 “Par finansējuma piešķiršanu”.
Lēmums: 

Grozīt lēmuma 1. un 2.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
„1. Konceptuāli piekrist un atbalstīt “ARENDOLES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZES”, LEADER 
projektu “Lūgšanu nama vienkāršota atjaunošana”.
2. Finanšu līdzekļus 10% apmērā, kas sastāda EUR 2252,00 no projekta kopējās summas EUR 22 
524,78, paredzēt sastādot Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.”
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OZOLUPE SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI

Ar Vārkavas novada domes
24.09.2019.sēdes lēmumu Nr.173

(protokols Nr.18,10.&)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.152
Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas 

novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
5.1. Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības administrācija);
5.2. Rožkalnu pagasta pārvalde;
5.3. Vārkavas pagasta pārvalde;
5.4. Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
5.5. Vārkavas novada bāriņtiesa;
5.6. Vārkavas vidusskola;
5.7. Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde;
5.8. Vārkavas novada sociālais dienests;
5.9. Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”;
5.10. Vārkavas novada kultūras centrs (struktūrvienības):

5.10.1. Rožkalnu kultūras nams;
5.10.2. Vārkavas tautas nams;
5.10.3. Upmalas bibliotēka;
5.10.4. Vanagu bibliotēka;
5.10.5. Vārkavas bibliotēka;
5.10.6. Rožkalnu bibliotēka;
5.10.7.Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”;

5.11. Vārkavas novadpētniecības muzejs- tūrisma informācijas centrs;
5.12. Vārkavas novada vēlēšanu komisija.”

2. Papildināt noteikumus ar 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.5. biedrībā “Latgales reģiona Tūrisma asociācija «Ezerzeme””.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja                                                                             A.Brakovska

Paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.152
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības 

nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Vārkavas novada 

domes 2009.gada 9.julija saistošo noteikumu Nr.1 „Vārkavas 
novada pašvaldības nolikums” ir sagatavots, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu 
un 24.pantu, ar mērķi  precizēt pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību sarakstu atbilstoši publisko reģistru datiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā attiecīgi tiek 
precizēts pašvaldības iestāžu saraksts tā 5.punktā un pašvaldības 
dalība biedrībās un nodibinājumos 8.5 apakšpunktā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja                                                                             A.Brakovska
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OZOLUPESAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI

Ar Vārkavas novada domes
24.09.2019.sēdes lēmumu Nr.178 (protokols Nr.18,15.&)

Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.154 „Grozījumi Vārkavas novada 
domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas  un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu  likuma panta ceturtās daļas 5. punktu
 un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu

 Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

 
Izdarīt Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas  un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I - decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, 
to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem 
uz leju;
B - nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī 
(m3), izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes 
līgumā noteiktās patēriņa normas komercuzskaitei;
A - decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi 
mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI,kur -
M - objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.”

2. Izteikt noteikumu 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti 
centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā 
ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar noteikumu 7.punktā norādīto 
formulu, aprēķinā izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu vai sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu piegādes līgumā noteiktās patēriņa normas komercuzskaitei, ja ūdens patēriņa mērītājs nav 
uzstādīts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens 
daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;”

3.Izteikt noteikumu 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā 
ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni 
izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar noteikumu 7.punktā norādīto formulu, 
aprēķinā izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu vai Vārkavas novada domes 2019. gada 30. aprīļa 
saistošo noteikumu Nr. 149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Vārkavas novadā” noteiktās patēriņa normas komercuzskaitei, ja ūdens patēriņa mērītājs nav uzstādīts.”

Domes priekšsēdētāja                                         A.Brakovska

APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes

24.09.2019.sēdes lēmumu Nr.179 (protokols Nr.18,16.&)
    
Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.155 „Grozījums 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” grozījumu un izteikt noteikumu 2.pielikuma 
6.punktu šādā redakcijā:

«6 Ēkas, kurām ir vietējais ūdens ieguves avots un decentralizētā kanalizācijas sistēma 3»

Domes priekšsēdētāja                         A.Brakovska
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Vārkavas novada dome un Clean R atgādina – neaizmirstiet noslēgt jaunu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu līdz 2019. gada 1. novembrim.

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām 
lauksaimniecībā iznomājamām zemes vienību un būvju iznomāšanu

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošas būves daļas iznomāšanu. Pieteikšanās termiņš 
līdz 04.11.2019. Ja uz būves daļu piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka 
informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob. 26562334).

Rožkalnu pagasts
N.p.k. Kadastra apzīmējums Platība kv.m. Būves daļas atrašānās vieta
1. 7664-003-0161-001 49,4 Rimicāni

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām lauksaimniecībā iznomājamām zemes vienībām 
un būvēm. Pieteikšanās termiņš līdz 04.11.2019. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek 
rīkota nomas tiesību izsole.  Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob. 26562334).

Upmalas pagasts
N.p.k. Kadastra apzīmējums Platība ha Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)
1. 76900040144 1,5* Zabludnīki
2. 76900060353 0,8 Čeirāni

3. 769000603568 0,5 Čeirāni
*Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības

Vārkavas pagasts
N.p.k. Kadastra apzīmējums Platība ha Zemes vienības atrašanās vieta (sādža)

 1. 76940020489 1,2  Borkava
 2. 76940010409 0,02 Vārkava
 3. 76940010291 0,64 Sila Čeirāni
 4. 76940010333 4,1 Skujauka 
 5. 76940010406 0,7 Borbaļi 
 6. 76940020218 1,7 Kaziņi
 7. 76940020479 0,6 Kaziņi
 8. 76940030326 2,6 Borbaļi
 9. 76940010397 1/10 no 1,4451 Vārkava
 10. 76940030360 0,5 Dovole
11. 76940010408 (zeme) ar 

būvi 76940010408001 
(27,0 kv.m.) 

0,1 Vārkava

Līgumus iespējams noslēgt:
• Elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi;
• Attālināti sazinoties ar SIA “Clean R” Klientu apkalpošanas centru rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv vai 
zvanot uz tālruni 67111001 darbadienās plkst. 8:00-17:00;
• Klātienē Vārkavas novada dome, 8. kabinets, Skolas iela 5, Vecvārkava, darbadienās plkst. 8:00-16:30 
(pārtraukums plkst. 12:30-13:00).

Noslēgt līgumus būs iespējams arī pagasta pārvaldēs un to izbraukumos:
• 22. oktobris 10:00 Pilišku Saieta vieta;
• 22. oktobris 12:00 Vārkavas pagasta pārvalde;
• 23. oktobris 10:00 Rožkalnu pagasta pārvalde;
• 23. oktobris 13:00 IAC Vanagi.

Vārkavas novada dome atgādina, ka ikvienam ir pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, kā arī brīdinām – sadzīves atkritumu novietošana pie šķiroto atkritumu konteineriem un citās tam 
nepiemērotās vietās ir neatļauta.
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Vārkavas novada dome pārdod transportlīdzekli ZIL 130 ar valsts reģ.nr. 
BU6920. 
Cena EUR 1 530,00 (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi) (t.sk. PVN). 
Vairāk informācijas zvanot pa tālr.: 29446486.

Vārkavas novada dome rīko nekustamo 
īpašumu  izsoli

Vārkavas novada dome pārdod izsolē nekustamo 
īpašumu “Kūdrājs” ((Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, 
kadastra numurs 76940010218, kas sastāv no zemes 
vienības – 6,0 ha platībā, nosacītā cena 6834,51 EUR 
(seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro 51 cents), 
izsoles solis 500 EUR (pieci simti euro nulle centi)) un 
nekustamo īpašumu “Borbaļīši”(Vārkavas pagasts, 
Vārkavas novads, kadastra numurs 76940020298, kas 
sastāv no zemes vienības — 3,1 ha platībā, nosacītā 
cena 3434, 31 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit 
četri euro 31 cents), izsoles soli 300 EUR (trīs simti euro 
nulle centi)). 

Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās 
mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā, 
no izsoles sākumcenas. 
Izsole notiks 2019.gada 14.novembrī plkst. 12.00 
Vārkavas novada domes sēžu zālē, 2.stāvā. 
Izsoles reģistrācijas maksa —300.00 EUR (trīs simti 
euro un nulle centi). 
Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas  2019.gada 7. 
novembrī plkst. 16.00. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Vārkavas novada 
administrācijas kancelejā, Skolas iela 5, Vecvārkavā, 
Upmalas pag., Vārkavas nov., darba laikā vai www.
varkava.lv. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa 
tālr. 26562334. 

Vārkavas novada dome pārdod transportlīdzekli ZIL 130

Arī šajā mācību gadā Vārkavas vidusskolā tiek īstenots 
projekts PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas 
Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu 
to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības 
un nepabeidz skolu. Šis projekts veicina ilgtspējīgas 
sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, 
pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus 
un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu 

viņiem personalizētu atbalstu.
Mūsu Vārkavas novada pašvaldība ir viena no 
daudzajām, kura ir iesaistījusies šī projekta īstenošanā. 
Projekts paredzēts skolēniem no 5. līdz 12.klasei, 
kuriem ir problēmas mācībās, kuri nevēlas kāda iemesla 
dēļ apmeklēt skolu, tiem, kuriem ir risks priekšlaicīgi 
pamest skolu. Izglītība ir vērtība, kura veicina cilvēka 
karjeras izaugsmi, darba iespējas. Savukārt, tie, kuri 
nepabeidz skolu, ierobežo  savas karjeras iespējas, 
kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās 
problēmas, kas negatīvi ietekmē viņu turpmāko dzīvi. 
Projekts tiek īstenots Vārkavas vidusskolā no 2017. gada 
novembra. Pedagogi vada konsultācijas izglītojamajiem 
mācību priekšmetos, kuros tiem ir problēmas mācībās, 
vai arī palīdz atrisināt skolēnu sociālās un psiholoģiskās 
problēmas. Projekts “PuMPuRS” tiks īstenots līdz 2022. 
gada 31. decembrim.

Pašvaldības pilnvarotā persona projektā “PuMPuRS” 
Vārkavas novadā Inga Some

13. septembrī Vārkavas vidusskolā notika filmas “Kapteinis ar sirdi 
Latgalē” prezentācija un tikšanās ar filmas galveno varoni Artūru 
Brokovski-Vaivodu un filmas veidotājiem. 
Novadnieks, kapteinis  Artūrs Brokovskis-Vaivods dalījās ar savu stāstu 
par to, kā viņš no Vārkavas vidusskolas skolēna kļuva par studentu un 
vēlāk – par jūrnieku un kapteini.  Savukārt, filmas producents Haralds 
Sulainis pastāstīja par filmu veidošanas aizkulisēm un savu ceļu mūzikā 
un darbu televīzijā. Kopā ar kolēģi Haraldu Apogu viņi klātesošajiem 
veltīja muzikālus sveicienus.
Filma veidota TV raidījuma cikla «Latvji, braucat jūriņā!» ietvaros, to var 
noskatīties  internetā  —  xtv.lv/rigatv24.

Vārkavas vidusskolā tika izrādīta filma par novadnieku Artūru Brokovski-Vaivodu

Oktobris 2019 Nr. 7 (134)
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Ģimenes palīdzības centrs ”Ligzda” šī gada 25. septembrī 
organizēja Vārkavas novada vistrūcīgākajām personām 
papildpasākumu ar izzinošu lekciju „Mans piemājas 
dārzs”, sava dārza durvis vēra vaļā un lekciju lasīja Lilita 
Geida.
Mazdārziņi un piemājas dārzi ir vērā ņemams resurss 
ģimenei. Starp ierastajiem ogulājiem mūsu dārzos 
var atrast krūmmellenes un lielogu dzērvenes, kas 
pēdējo gadu laikā ir ieņēmušas nozīmīgu vietu veikalu 
plauktos. Klātesošie interesenti tika iepazīstināti ar 
priekšnosacījumiem piemājas purva veidošanā, kā arī  
tika atklāti audzēšanas mazie noslēpumi, kas jāievēro, 
lai iegūtu ievērojamu ražu. Tika izvērtēti un analizēti 
ieguldījumi un ieguvumi, kas jāveic cilvēkam, kurš 
nolēmis uzsākt ogu audzēšanu. Mājas saimniecei bija 
jāatbild uz daudziem interesentu jautājumiem.
Atrodoties Aizkalnē apmeklējām arī Jasmuižu, Raiņa – 
Jaunu dienu zemi. Gida pavadībā tika apskatīta muzeja 
pamatekspozīcija. Īpašu uzmanību piesaistīja Santas 

Kamaldiņas tekstilmākslas izstāde “Saldus sapņus 
Lolītei” un Ivara Krūmiņa fotogrāfijas. Šo darbu iespaidā 
ekskursanti secināja, ka arī no viņu mājsaimniecībās 
esošajiem resursiem var izveidot mākslas darbus, kas 
ne tikai priecētu mājiniekus, bet būtu arī praktiski 
pielietojami.

Sadarbības partneru organizācijas ģimenes palīdzības 
centra „Ligzda” vadītāja Elvīra Āboliņa atzina, ka 
izzinošās ekskursijas ir vienas no apmeklētākajiem 
papildpasākumiem, tā arī šoreiz pašvaldības autobusā 
bija aizpildītas visas 19 vietas, un interese par redzēto 
bija liela un patiesa.

Ģimenes palīdzības centrs "Ligzda"

Iepazīstot mācāmies saimniekot piemājas dārziņos

Vārkavas novadpētniecības muzejs kopā ar Vārkavas novada 
iedzīvotājiem nosvinēja tradicionālos ražas svētkus – Miķeļdienu!

29. septembrī Vārkavas novadpētniecības muzejs 
kopā ar Vārkavas novada iedzīvotājiem nosvinēja 
tradicionālos ražas svētkus – Miķeļdienu, kas citviet 
tiek saukta arī par Mikēļiem, Mīkāļiem, Apjumībām, 
Appļāvībām un Jumja dienu.
Miķeļi ir robežlaiks dabā un cilvēka dzīves ritumā – dabā 
viss jau ir izaudzis, raža novākta un cilvēkiem ir iespēja 
parādīt, palepoties, kas pa vasaru ir sarūpēts aukstajiem 
ziemas mēnešiem. Ar to arī iesākās Miķeļdienas 
pasākums Vārkavā – novada iedzīvotāji iepazīstināja 
ar savās saimniecībās audzēto un ražoto produkciju, 
prezentēja sevi un piedāvāja pasākuma apmeklētājiem 
nodegustēt savu produkciju.
Pēc tam sekoja meistarklase siera siešanā, kuru vadīja 
Vārkavas pagasta iedzīvotāja Ilona Žukova. Viņas 
vadībā tika pagatavots mājas siers, kura neatņemama 
sastāvdaļa ir etiķis.
Paralēli visam notiekošajam pasākuma apmeklētāji 
varēja piedalīties fotoizstādes “RUDENS – Dabā. 
Cilvēkos. Tradīcijās” atklāšanā. Tās laikā varēja aplūkot 
deviņu novada iedzīvotāju – Anna Kirilova, Astrīda 
Spūle, Dace Žihare, Dagnija Dudarjonoka, Diāna Āboliņa, 
Gunita Lazdāne, Ilona Žukova, Līga Vuškāne un Viktorija 
Uzuliņa – 50 labākās iesūtītās fotogrāfijas, kuras ataino 
Latvijas krāšņākā gadalaika, rudens, daudzveidību un 
krāsainību harmoniskā veselumā. Līdztekus fotogrāfiju 
aplūkošanai, pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 

nobalsot par trim labākajām fotogrāfijām, kuru autori 
ieguva simpātiju balvas. Trešajā vietā ierindojās Dagnijas 
Dudarjonokas fotogrāfija “2. septembra žāvas”. Līgas 
Vuškānes fotogrāfija “Talkas prieks” ieguva otro vietu. 
Savukārt godpilno pirmo vietu ieņēma Gunitas Lazdānes 
fotogrāfija “6 mēnešus veca latgaliete”
Par pasākuma radošāko un atraktīvāko aktivitāti kļuva 
fotografēšanās rudenīgi veidotā fotostūrītī, kura autore 
bija Anna Kirilova.
Ar savām dziesmām un dejām pasākumu kuplināja 
Vārkavas novada sieviešu vokālais ansamblis “Melodīva” 
un Vārkavas novada senioru deju kopa “Odziņas”.

Vārkavas novadpētniecības muzejs

NOTIKUMI NOVADĀ
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Projekta galvenais mērķis 
ir iesaistīt Vārkavas 
novada jauniešus dažādās 
izglītojošās un neformālās 
aktivitātēs ar mērķi 
paaugstināt viņu motivāciju 

iegūt izglītību, attīstīt sevi un iesaistīties dažādās vietējās 
iniciatīvās. Projekta īstenošanas laikā — 2019./2020. 
mācību gadā Vārkavas vidusskolas audzēkņiem regulāri 
tiks organizētas interesantas aktivitātes: iedvesmojošas 
un izglītojošas nodarbības par personības izaugsmi, 
dažādu prasmju attīstīšanas nodarbības, tikšanās 
ar ārzemju jauniešiem, sarunu pēcpusdienas un citi 
pasākumi.

Oktobra sākumā ir notikušas jau pirmās nodarbības, 
neformāla tikšanās ar projekta darba grupu «Uz 
priekšu!» un iedvesmas pēcpusdienas ar Jauniešu 
akadēmijas «Pacelt pasauli» dibinātāju, apmācību 
vadītāju un kouču Daci Briedi- Zālīti. Galvenie nodarbību   
«Ja Tu domā, ka Tu vari - Tu vari!» temati bija par savu 
vēlmju un vērtību apzināšanu, pozitīvu domāšanu, 
pašapziņu un pārliecinošas uzvedības trenēšanu. 
Pēcāk  — oktobra otrā pusē tiks organizētas tikšanās ar 
jauniešiem, kas ir ieguvuši pieredzi strādājot ārzemēs. 
Savukārt skolas rudens brīvlaikā jauniešiem tiks 
piedāvāta iespēja apgūt fotografēšanas pamatprasmes, 
novembrī  būs mūzikas nodarbības. Janvārī uz Vārkavas 
vidusskolu atbrauks sabiedrībā zināmi cilvēki, februārī 
skolēniem būs iespēja iepazīties ar ārzemju studentiem 
un viņu stāstiem par savām dzimtajām valstīm. Pēcāk 
tiks organizēta lekcija par psiholoģijas tēmām. Savukārt, 
vasarā projekta dalībnieki tiks aicināti uz četru dienu 
apmācībām “Es gribu, varu un daru!”.
Visās projekta aktivitātēs jauniešu dalība ir bez 
maksas, tiek nodrošinātas tējas pauzes un transports 
nokļūšanai uz mājām. Ziņas par projekta aktivitātēm 
tiek regulāri publicētas Vārkavas vidusskolas mājaslapā 
(varkavasskola.lv) un biedrības vietnē (jaunvide.lv).
Biedrība “Jaunvide” ir Vārkavas novada jauniešu 
izveidota biedrība ar mērķi veicināt lauku jauniešu 
iesaistīšanos dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, 
kultūras, tūrisma, vides un veselīga dzīvesveida projektu 
īstenošanā. 
Projektu “Esi drošs un radošs!” pilnībā finansē Eiropas 
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS). 

 Biedrība “Jaunvide” 
www.jaunvide.lv

Biedrība «Jaunvide» uzsākusi īstenot projektu
 «Esi drošs un radošs!»

Piedzīvojumu skrējiens «Vārkavas bezceļi 2019»

6. septembrī notika tradicionālais skrējiens ”Vārkavas 
bezceļi”, kas bija veltīts Tēvu dienai. Distances garums, 
kas bija jāpārvar piedzīvojumu meklētājiem, bija 6,7 
km. Sacensībās piedalījās 113 dalībnieki- Vārkavas 
vidusskolas skolēni un viņu vecāki, vietējie iedzīvotāji 
un ciemiņi no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Katrs skrējējs finišā tika sagaidīts ar applausiem un 

ovācijām, kā arī saņēma diplomu. Pēc garā un grūtā 
skrējiena ikviens varēja sasildīties ar siltu tēju.
Nedaudz vēlāk notika dalībnieku apbalvošana. 2007. 
- 2010. g. dz. zēnu grupā 2. vietu izcīnīja O. Šembels. 
2007. - 2010. g. dz. meiteņu grupā Ē. Somei - 1. vieta, 
D. Kuzmenko - 2. vieta un A. Jaudzemai - 3. vieta. 2004. 
- 2006. g. dz. zēnu grupā D. Sparānam - 2. vieta, bet E. 
Brakovskim - 3. vieta. 2003. - 2006. g. dz. meiteņu grupā 
M. Vanaga ieguva 2. vietu un  L. Batkajeva - 3. vietu. 
2001. - 2003. g. dz. zēnu grupā A. Briškam - 1. vieta, E. 
Nikiforovam - 2. vieta, D. Salcevičam - 3. vieta. 2001. - 
2003. g. dz. meiteņu grupā V. Vanaga izcīnīja 3. vietu.
Labus rezultātus skrējienā sasniedza arī mūsu skolas 
skolēnu vecāki, par ko viņiem bija īpašs prieks. 1984. - 
1976. g. dz. vīriešu grupā S. Soms izcīnīja 1. vietu un A. 
Upenieks - 2. vietu. 1983. - 1978. g. dz. sieviešu grupā E. 
Brakovska ieguva 2. vietu un I. Some-3. vietu.
Cerams, ka arī nākamajā gadā būs tikpat liels skrējēju 
pulks.

                               “Mediju” pulciņa dalībnieces 
Sanija Poplavska un Ilvija Cauna

NOTIKUMI NOVADĀ
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Vārkavas vidusskolas sportistu sasniegumi rudens krosā

19. septembrī skolā notika rudens krosa sacensības, 
kuru laikā skolēni varēja parādīt savu prasmi skriešanā. 
Skolēni distanci izskrēja atbilstoši savai vecuma grupai. 
Pēc sacensībām notika apbalvošana.Tika noteikti 
labākie skrējēji, kuri skolas godu aizstāvēja starpnovadu 
krosa stafetēs Preiļos 24. septembrī. No mūsu skolas 
rudens krosa stafetēs piedalījās četras komandas.
2008. g. dz. un jaunāku skolēnu komanda (Ē. Some, 
N. Ceple, I. Veliks, O. Furtikovs) izcīnīja 3. vietu 500 m 
distancē. 2005. – 2004. g. dz. skolēnu komanda (E. M. 
Some, S. Poplavska, R. Tarasovs, J. R. Cimdiņš) ieguva 3. 
vietu 1 km distancē. 2.vietu 1 km distancē ieguva 2000. 
– 2003. g. dz. skolēnu komanda (V. Vanaga, S. Stivriška, 
E.Nikiforovs,  A. Briška). Stafešu skrējienā startēja arī    

E. Brakovskis, R. Gavars, L.Gavare, A. Jaudzema.
27. septembrī Preiļos norisinājās Latvijas skolu rudens 
krosa stafetes. Uz šīm sacensībām devās arī krietns 
pulks mūsu skolas sportistu — 7 komandas. 500 m savu 
veiklību parādīja Ē. Some, N. Ceple, I. Veliks, O. Furtikovs, 
E. Brakovskis, R. Gavars, L.Gavare, A. Jaudzema. 800 
m skrējienā piedalījās   V. Kosnikovska, G. Zagorska, 
L.Batkajeva. 1 km distanci skrēja S. Poplavska, E. M. 
Some, R. Tarasovs, J. R. Cimdiņš, R. Vilcāns, D. Sparāns, 
Ē. Kirilovs, V. Vanaga, S. Stivriška, S. Rudzāts, D.Salcevičs. 
3. vietu 1 km distancē ieguva komanda, kurā startēja E. 
Nikiforovs, A. Briška, M. Ceplis.

«Mediju» pulciņa dalībniece Sanija Poplavska

 2.septembrī visa skolēnu un skolotāju saime kopā 
ar skolēnu vecākiem atzīmēja jaunā mācību gada 
sākumu. Vispirms notika svētku brīdis skolas pagalmā, 
kur klātesošos sveica skolas direktore I.Kivleniece, 
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. Brakovska 
un skolas padomes priekšsēdētāja D.Upeniece.
Par svinīgu Zinību dienas norisi bija parūpējušies 12. 
klases skolēni, kuri skolas gaitu sākumā ievadīja 1. 
klases skolēnus.
Visus klātesošos sveikt un labu vēlēt bija ieradies 
kucēns Tipsis. Vēlāk skolēni kopā ar vecākiem devās 
uz mācību kabinetiem, kur notika klases audzinātāja 
stunda.
Dienas gaitā vecāki apmeklēja skolas vecāku sapulci, 
kur skolas direktore iepazīstināja ar svarīgāko mācību 
un audzināšanas darbā 2019. / 2020. mācību gadā.
Šogad Vārkavas vidusskolā mācās 134 skolēni un 13 
pirmsskolas bērni. 

«Mediju» pulciņa dalībniece Daina Gailuma

Zinību diena Vārkavas vidusskolā

Vārkavas vidusskolas audzēkņi iesaistās izzinošās aktivitātēs mežā

13. septembrī 7. klase devās “Latvijas Valsts meži” 
ekspedīcijā uz  Kalupes maršrutu. Tur skolēni izgāja 2 
km garu taku ar 10 meža izziņas pieturām. Skolēnus 
ceļā pavadīja pieredzējuši mežsaimnieki.
Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, mūs sagaidīja 
LVM darbinieks, kurš izsniedza nepieciešamo 
inventāru un iepazīstināja mūs ar pasākuma norisi. 
Mēs devāmies mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no 
vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā mēs strādājām 
grupās vai individuāli, aizpildot iedotās grāmatiņas 
ar darba uzdevumiem. Kopā mežā mēs pavadījām 3 
stundas. 
Nodarbības bija lietderīgas. Zināšanas, kuras 
ieguvām, noderēs arī turpmāk.

Liliāna Gavare 7. klases skolniece
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OZOLUPENOTIKUMI NOVADĀ
Sirsnīgā atmosfērā aizvadīta Sociālās aprūpes centra 

“Vārkava” iesvētīšana

30. augustā Sociālās aprūpes centra “Vārkava” kolektīvs 
aicināja savus draugus un atbalstītājus uz centra 
iesvētīšanas un pateicības pasākumu, kas izvērtās 
par sirsnīgu un jauku kopā būšanu centra viesiem, 
kolektīvam un mājiniekiem. Centra telpas iesvētīja 
Vārkavas draudzes prāvests Onufrijs Pujats.

Svētku uzrunā Vārkavas novada domes priekšsēdētāja 
Anita Brakovska dalījās ar savām pārdomām un 
piedzīvoto garajā aprūpes centra izveidošanas 
ceļā.  Viņa bija tas cilvēks, kurš spēja kluso ideju par 
jauna aprūpes centra izveidi, vairāku gadu garumā 
pārvērst skaistā realitātē. “Drosmīgas un ambiciozas 
idejas īstenojot, rodas ne tikai liels atbalstītāju, bet 
arī pretinieku pulks. Aprūpes centra izveide bija liels 
kopdarbs un pirmkārt ir jāpateicas Dievam, ka ēkas 
renovēšanai pieteicās labi būvnieki, ka izdevās satikt 
īstos cilvēkus, kas palīdzēja ar telpu labiekārtošanas 
darbiem. Otrkārt, ir jāpateicas domes darbiniekiem – 
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Mednei, 
Sociālā dienesta komandai, aprūpes centra vadītājai 
Lidijai Krasnais un visiem citiem, kas sniedza atbalstu 
un palīdzību. Treškārt, paldies visiem ziedotājiem un 
labdariem! Kopīgi sadarbojoties centrs ir izveidots tāds, 
lai tā iedzīvotājiem un darbiniekiem būtu patīkami te 
uzturēties,” stāstīja Anita Brakovska.
Par prieku centra iedzīvotājiem un viesiem aprūpes 
centra svētku zāli ar dziesmām pieskandināja Vārkavas 
novada domes Kultūras centra vadītājs Andris Lazdāns 

un folkloras kopa “Vecvārkava”, uz jestrām dejām 
aicināja deju grupa “Pašām patīk”. Ar interesantiem 
atgadījumiem no dzīves un anekdotēm dalījās 
Vārkavas vidusskolas stāstnieki Mārtiņš Upenieks, Elvis 
Laganovskis un Edvards Vaivods-Šulte.
Pasākuma laikā apsveikuma un laba vēlējuma vārdus 
teikt bija ieradušies ciemiņi no citiem novadiem – 
Višķu sociālās aprūpes centra direktore Veneranda 
Zeile, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors 
Lauris Pastars, pansionāta “Preiļi” vadītāja Inga Vilcāne, 
Sociālās aprūpes centra „Aglona” vadītāja Inta Gžibovska 
un Preiļu veselības veicināšanas biedrība. Viesi izteica 

atzinību domes vadībai par drosmi un izdošanos centra 
izveidē, jo jaunu iestāžu dibināšana Latgalē mūsdienās 
ir retums. Tāpat ciemiņi novēlēja izdošanos arī turpmāk, 
enerģiju, drosmi un idejas, kuras realizēt arī nākotnē. 
Sveicēju rindās bija arī savējie – Vārkavas novada 
Sociālais dienests, Vārkavas novadpētniecības muzejs, 
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa 
un Vārkavas vidusskolas direktore Inta Kivleniece. Pēc 
apsveikuma vārdiem visi pasākuma viesi vienojās kopīgā 
dziesmā, lai arī turpmāk aprūpes centrā “Vārkava” valda 
sirsnība, izskan dziesmas un labi vārdi.
Pēc pasākuma svinīgās daļas, visi klātesošie tika aicināti 
uz centra ēdnīcu, lai izbaudītu svētku kūku.

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Dzejas dienu izbraukuma pasākumi šogad norisinājās 
divas dienas.
11. septembrī 5. – 7. klašu skolēni devās uz Galēniem, 
kur apmeklēja dzejnieka, filozofa un reliģijas pētnieka 
Roberta Mūka muzeju. Pa ceļam bija iespēja apskatīt 
Galēnu parka skulptūru taku, kur izvietotas koktēlnieka 
H. Gerta koka skulptūras, kuru idejas ņemtas no R. Mūka
dzejoļiem.
Pasākuma laikā R. Mūka dzeju lasīja muzeja vadītāja 
Marta Binduka. Ar savu dzeju klātesošos iepazīstināja 

Stabulnieku bibliotekāres Biruta Čaunāne un Anita 
Betlere, Riebiņu novada izglītības centra koordinatore 
Evelīna Visocka un ģimenes ārste Margarita Krole.
12. septembrī 2.- 4.klašu skolēni pabija Aizkalnē, kur 
tikās ar divām latviešu dzejniecēm: Indru Brūveri – 
Darulieni un Zani Brūveri – Kvēpu. Pēc dzejas lasījumiem 
ikviens varēja piedalīties dzejas meistardarbnīcās.
Arī mācību procesā skolēni daudz runāja par Dzejas 
dienām, sacerēja un lasīja savus dzejoļus.

„Mediju”pulciņa dalībniece Sandra Brakovska

Vārkavas vidusskolas audzēkņi atzīmējuši Dzejas dienas ar 
izbraukumiem  
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Vārkavas novada 
Kultūras centra 
zālē (Skolas ielā 
5, Vecvārkavā) 
apskatāma jauna 
fotogrāfiju izstāde 
“RUDENS – Dabā. 
Cilvēkos. Tradīcijās”. 
Izstādi veido 50 
fotogrāfijas, kuras ataino rudens daudzveidību un 
krāsainību. Izstāde apskatāma domes darba laikā 
līdz 30. novembrim.

AKTUĀLI

Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,  
reģistrācijas numurs 000740194. 

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija. 
Vārkavas novada pašvaldības dome,   reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,  
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr. 

28239646. E-pasta adrese:  
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv. 

Izdevumu  sagatavoja  Vārkavas  novada  pašvaldības  sabiedrisko  
attiecību speciāliste 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/

Svecīšu vakari  Vārkavas 
novada kapsētās 2019. gadā

19. oktobrī Rožkalnu pagastā:
13.00 Lazdānu kapos,  
14.00 Āpšu kapos, 
15.00 Strodu kapos, 
16.00 Augšmuktu kapos.

26. oktobrī Vārkavas pagastā:
13.00 Klaparu kapos,  
14.00 Borbaļu kapos, 
15.00 Stabuļnīku kapos,  
16.00 Pilišku kapos.

2. novembrī Upmalas pagastā:
13.30 Vanagu kapos,  
15.00 Vārkavas kapos.

16. novembrī plkst. 19:00 Rožkalnu 
Kultūras namā norisināsies Latvijas 
neatkarības pasludināšanas 
gadadienai veltīts pasākums. 
Pasākumā tiks pasniegti Goda un 
Atzinības raksti. Uz koncertu aicina 
Vārkavas vidusskolas bērni, kā arī 
dziedātāja Kristīne Šomase un 
dziesmu komponists Rikardions. 
Turpinājumā balle ar grupu 
«Ivarmīns». Ieeja bez maksas.


