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

OZOLUPE
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Tuvojas Jāņi… ar karstu Sauli,
siena vāliem, steidzīgi ziedošām
pļavām, norām, mežmalām un
puķu dārziem. Un katram no
mums ar vienmēr nepaveicamo
darbu kalniem. Viss ir tieši tā kā
visiem lauku cilvēkiem.
Vēl brīdi steigsim darīt darbus un
tad svinēsim saulgriežu svētkus,
krājot spēku jauniem darbiem.
Sirsnīgi sveicu visus novada
iedzīvotājus
svētkos.
Īpaši
Līgas un Jāņus. Lai svētku naktī
līgotājus silda ugunskuru liesmas
un skanīgas dziesmas. Balts,
lai uzaust Jāņu dienas rīts. Un
ņemiet spēku no uzplaukušo
puķu melodijām, no dzimtās
puses vasaras gaismas. No
ugunskuriem, kas pakalnos gaiši
spīdēs, no Jāņu zālēm, no zelta
rasas, kas Līgo naktī spīd katrā
zāles galiņā, no sirsnīgu draugu
klātbūtnes.
Ņemiet spēku paši no savas
baltās dvēseles dzīlēm. Baudīsim
gada garāko dienu un īsāko
nakti. Jo kas ir Jāņu nakts? Tas ir
mirklis! Lai katram no jums mīļie
Vārkavas novada iedzīvotāji, tas
ir piepildīts, jautrs, neaizmirstams
un svētīts.
Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja
Anita Brakovska
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Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz.

Novēlu Jāņu naktī lustīgi nolīgot, lai spēks un enerģija
ikdienas darbiem! Lustīgus svētkus!
Vārkava pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Medne

		

Plūcu pīpenes baltas, plūcu zvaniņus zilus
Un āboliņu sarkanbaltsārtu.
Lieku ziedu pie zieda, lieku zāli pie zāles
Un Jāņu vainagus viju visiem pēc kārtas.
L. Apšeniece

Lai saulgriežu naktī līgotājus silda Jāņuguns liesmas
un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas.
Priecīgus svētkus!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa
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DOMES LĒMUMI

AR
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (08.05.2018.) tika izskatīts jautājums par
DOMES
satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
Lēmums:
LĒMUMIEM
UN
1. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada 2018.gada 20.marta lēmumu Nr.39 PIELIKUMIEM VAR IEPA
ZĪTIES
NOVADA M
ĀJSLAPĀ (W
„Par pašvaldības autoceļu slēgšanu”.
WW.
VARKAVA.LV
) LABAJĀ PU
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Sparānam līdz 2018.gada 9. maijam
SĒ,
SADAĻĀ «D
OMES ŠĒŽU
organizēt svara ierobežojošu zīmju noņemšanu.
PROTOKOLI
»
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (29.05.2018.) tika izskatīti 18 darba kārtības
jautājumi.

1. Par 2018.gada pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada domes iestādēm.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
6. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
Lēmums:
1. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem:
1.1. viesību telti POP-Up 3x6m, inventāra Nr.02020, ar atlikušo vērtību EUR 227,11;
1.2. divi tūkstoši sešpadsmit dokumentus par kopējo summu EUR 6800,46;
1.3. vienpadsmit liepas, inventāra Nr.01967;
1.4. vienu osi, inventāra Nr.01965;
1.5. vienu bērzu, inventāra Nr.01957;
1.6. trīs simti astoņdesmit septiņus dokumentus par kopējo summu EUR 396.28.
2. Vārkavas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt lēmuma izpildi.
7. Par telpu izmantošanu.
Lēmums:
Atļaut Vārkavas novada Sociālā dienesta darbiniecei L.K. sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no
vardarbības cietušiem Vārkavas novada pašvaldībā deklarētiem bērniem un pilngadīgām personām Vārkavas
novada domes Sociālā dienesta telpās.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums:
1. Apstiprināt 2018. gada 10. maijā notikušās nekustamā īpašuma Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pag.,
Vārkavas novadā, kadastra Nr. 7664 xxx xxxx daļas – 16 m2 kopplatībā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «TU LAUKI» par Nekustamā īpašuma nomu gāzes
balonu tirdzniecībai.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
10. Par zemes iznomāšanu.
11. Par nosaukuma piešķiršanu.
12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
13. Par līzinga ņemšanu.
1. Pirkt mikroautobusu noformējot līzingu uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pirmo iemaksu paredzēt EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro nulle centi).
14. Par zemes vienības atsavināšanu.
15. Par iesniegumu izskatīšanu.
Lēmums:
1.Finansiāli neatbalstīt Nacionālo Partizānu piemiņas akmens izveidei Līvānu novadā.
2. Nepiedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību «LAURA PLUS» grāmatas izdošanā ar finansiālu atbalstu.
16. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums:
1. Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu
divas kalendārās nedēļas no 18.06.2018. – 03.07.2018. (ieskaitot).
2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāju aizvietot domes priekšsēdētājas vietniecei Antrai Vilcānei samaksu veikt proporcionāli nostrādātājam darba laikam no domes priekšsēdētājas amatalgas.
17. Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu.
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Lēmums:
1. Nodot atsavināšanai Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu– sešus komplektus
ārdurvju un trīspadsmit pakešu logus, pārdodot to izsolē.
2. Uzdot Vārkavas novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt Kustamas mantas nosacīto cenu,
novērtēšanai pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju.
3. Kustamas mantas nosacīto cenu iesniegt apstiprināšanai Domei.
18. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

Dome aicina iedzīvotājus uzstādīt ūdens skaitītājus
Vārkavas novada dome informē,
ka
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma pārejas
noteikumu 4.punkts noteic,
ja
pakalpojumu
lietotāja
ūdenssaimniecības
sistēmā
nav izbūvēts komercuzskaites
mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs
nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta
uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā (līdz
31.12.2020.) pēc šā likuma spēkā stāšanās
dienas, tādejādi pakalpojuma lietotājam pašam
ir jānodrošina komercuzskaites mēraparāta
(skaitītāja) uzstādīšana.
Ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumu, lūdzam
nodrošināt
skaitītāja
uzstādīšanu savā īpašumā. Skaitītāju uzstādīšana

nepieciešama, lai sakārtotu ūdens uzskaites
sistēmu, novērstu ūdens apjoma zudumus, ko
bieži rada lietotāji bez ūdens skaitītājiem, un
nodrošinātu vienlīdzības principu visiem ūdens
lietotājiem. Līdz ar to, lai veicinātu ūdens skaitītāju
uzstādīšanu, šobrīd tiek izskatīts jautājums par
ūdens piegādes tarifu paaugstināšanu tām
privātpersonām, kurām nav uzstādīti skaitītāji,
kā arī privātpersonām kurām nebūs uzstādīti
skaitītāji var tikt pārtraukta ūdens piegāde.
Vienlaikus atgādinām, ka jāseko līdzi skaitītāju
verificēšanas periodam un tie laicīgi jāverificē.
Privātpersonām, kurām skaitītāji nebūs verificēti,
ūdens piegādes maksa tiks aprēķināta pēc tarifa,
kurš noteikts par ūdens piegādi bez uzstādīta
skaitītāja.

Viduslatgales pārnovadu fonda konkursā «Iedzīvotāji veido savu
vidi» atbalstīti vairāki Vārkavas novada projekti
«Mazo grantu projektu konkursā «Iedzīvotāji
veido savu vidi-2018» Vārkavas novada
iedzīvotāju iniciatīvu grupa «Mēs-Vārkavai!»
ir izstrādājusi projektu «Vārkavas Vissvētākās
trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas
sienas remonts». Jūnijā uzsāksim projekta
realizāciju, kad attīrīsim bojāto sienu no krāsas
un apmetuma, kam sekos sienas apmešanas,
špaktelēšanas, gruntēšanas, slīpēšanas un
krāsošanas darbi. Darbus ir plānots pabeigt
jūlija mēnesī.
Darbu veikšanai plānotais finansējums ir

710 Eur. 550 Eur ir granta piešķirtie līdzekļi, 160
Eur- līdzfinansējums.
Realizējot projektu «Vārkavas Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas
sienas remonts», radīsim patīkamu vidi dzīves
visnozīmīgāko notikumu svinēšanai mūsu
draudzes locekļiem un viņu viesiem no visas
Latvijas un ārzemēm dzīves svarīgāko svētku
svinēšanai.
Iniciatīvu grupas “Mēs-Vārkavai!” dalībniece
Skaidrīte Medne

Projektu konkursā atbalstu ieguva arī citi projekti: iniciatīvu grupas „Vanadzieši” projekts „Vanagu
Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas automašīnu stāvlaukuma apkārtnes sakopšana”; IG
„Vilcāni Vanagiem” projekts „Izveidot Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas automašīnu
stāvlaukuma grants segumu”; IG „Arendole” projekts „Mēs savai draudzei”.
Jūnijs 2018 Nr. 4 (122)
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AKTUĀLI

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā
aktivitātes jūlijā
(plānā iespējamas arī izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai)
5. jūlijs
12. jūlijs
19. jūlijs
26. jūlijs
14. jūlijs

Plkst. 17:00
Vecvārkavas estrāde

ZUMBA
Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos, līdzi jāņem
dzeramais ūdens un dvielis.

Plkst. 10:00 Vārkavas
novada Kultūras centra
zāle, Skolas iela 5,
Vecvārkava

25. jūlijs
(aktivitāte
turpināsies
augustā)

Plkst. 18:00 pie
Rožkalnu Kultūras
nama, Rimicāni

Veselības diena Vecvārkavā.
Lekcijas: «Mikro, makroelementi, vitamīni, tauki un
olbaltumvielas homeopāta skatījumā» un «Veselības
saglabāšanas metodes. Homeopātiskā palīdzība akūta
drudža gadījumā».
AEROBIKA
Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos.
Līdzi jāņem dzeramais ūdens, dvielis, vingrošanas
matracītis, ja ir iespēja, var ņemt līdzi savas hanteles.

Lai varam plānot dalībnieku skaitu aktivitātēs un
nodarbību vadītāji varētu sagatavoties nodarbībām,
lūdzam laicīgi pieteikties uz aktivitātēm rakstot uz
linda.pudule@varkava.lv, ja e-pasts nav pieejams,
zvanot 20399639 (Linda).
Jāņem vērā, ka ierodoties uz aktivitātēm
nepieciešams
aizpildīt
dalībnieka
anketu,
personas datu apstrādes nolūks - veikt maksājuma
pieprasījuma (tai skaitā veikto izdevumu un
sasniegto uzraudzības rādītāju) pārbaudi, kā
arī nodrošināt personas datu glabāšanu līdz
normatīvajos aktos noteiktajam termiņam Līdz 2032.gada 31.decembrim. Personas dati
tiks uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības

informācijas sistēmā 2014.–2020.
gadam (turpmāk – KPVIS). Finanšu
ministrija kā Eiropas Savienības
fondu vadošā iestāde, izmantojot
KPVIS, apkopos un iesniegs Eiropas
Komisijā apkopotā veidā (statistikas
skaitļos) gada īstenošanas ziņojuma
ietvaros. KPVIS uzkrātajiem datiem normatīvajos
aktos noteikto pienākumu veikšanai var piekļūt arī
ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas.
Anketu neaizpildīšanas vai daļējas aizpildīšanas
gadījumā nebūs iespējams turpmāk nodrošināt ESF
finansējumu veselības veicināšanas un profilakses
pasākumiem.
Augustā paredzētas aerobikas nodarbības
Rimicānos, sāksies arī jogas nodarbības Vārkavā,
Vecvārkavā un Rimicānos, Vārkavā tiks uzsākts
Mākslas terapijas kurss, paredzētas lekcijas arī par
bērnu audzināšanu.
Projekta koordinatore Linda Pudule

Eiropas Sociālā fonda projekts «Proti un dari!» turpinās
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav
reģistrēti kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Šobrīd ar programmas palīdzību vairāki novada
jaunieši ir apguvuši jaunas prasmes, atraduši oficiālu darba vietu vai apmeklē bezmaksas kursus.
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī
neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, sazinies ar programmas vadītāju
Skaidrīti Medni (t. nr. 29288632) vai mentoru Andri Lazdānu (t. nr. 29361374), mēs palīdzēsim jums
bezmaksas iesaistīties izglītībā, aroda apguvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!
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SKOLAS ZIŅAS
Pēdējais mācību mēnesis un mācīgu gada noslēgums
Vārkavas vidusskolā
Ar neparastu siltumu šogad iesākās maijs, mācību
gada pēdējais mēnesis. Skolēniem vairāk gribējās
baudīt dabas jaukumus pavasarī, bet neko
nepadarīsi, ar labām sekmēm jāpabeidz mācību
gads, tāpēc darba bija daudz.
Pašā aprīļa nogalē ekoskolas komanda devās
uz Dricānu vidusskolu, lai piedalītos pasākumā
”Atkritumiem pa pēdām ar Endomondo.” Skolēni
darbojās praktiski, veicot darbu dažādās stacijās,
un piedalījās orientēšanās sacensībās. 5.klases
kolektīvs un 11.klases meitenes apmeklēja ekoskolu
pasākumu Jersikas pamatskolā, kur padziļināja
zināšanas par mežu, kā arī piedalījās konkursā par
meža tēmu. Viena no mūsu komandām ieguva
3.vietu.
Sākumskolēni sevi parādīja ikgadējā starpnovadu
sākumskolas skolēnu koncertā. Šogad koncerts
notika Preiļos. Koncerta tēma ”Nāk gadalaiki
apgleznot Latviju...”
2.un 3. maijā 1.-12.klašu „Bērnu žūrijas” dalībnieki
devās mācību-izziņas ekskursijā uz Bebreni.
Īpašā gaisotnē šogad tika svinēti Baltā galdauta
svētki. Skolotāja S.Lazdāne vispirms pastāstīja par
4.maija notikumiem Latvijas vēsturē, bet vēlāk pie
bagātīgi klātiem galdiem katra klase izdziedāja
vienu dziesmu no www.izdziedi.lv un aicināja
pārējos dziedāt līdzi.
8.maijā klašu kolektīvos tika svinēta Eiropas
diena. Skolēni spēlēja dažādas spēles un piedalījās
konkursos.
11.maijā skolēni sniedza gada atskaites koncertu,
veltītu Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai.
Te nu katrs varēja parādīt to, ko ir iemācījies, visa
gada laikā, apmeklējot dažādus pulciņus skolā.
Ar skaistiem ziedu pušķīšiem un dāvaniņām tika
sveiktas māmiņas gaidāmajos svētkos. Skolas
bibliotekāre M.Pastare ar pateicības rakstiem un
pārsteiguma balvām sveica LNB lasītveicināšanas
projekta ”Vecāku žūrija” dalībniekus.
Skolā noslēdzās arī krustvārdu mīklu minēšanas
konkurss ”Lielais gudrinieks.” 1.vietu ieguva
E.Lazdāns, 2.vietu-E.Vaivode, 3.vietu-I.Apšiniece.
16.maijā 6.klases skolēns E. Lazdāns un viņa
audzinātāja, matemātikas skolotāja D.Mikitāne,
viesojās Rīgas pilī un tikās ar Valsts prezidentu
R.Vējoni. Šī tikšanās bija viena no Ernesta
nopelnītajām balvām par uzvaru konkursā ”Gudrs
Jūnijs 2018 Nr. 4 (122)

OZOLUPE

vēl gudrāks.” Šai sakarā 6.klase un klases audzinātāja
izsaka lielu pateicību Vārkavas novadam par atbalstu
autotransporta izmantošanā, apmeklējot konkursu
Rīgā un ar to saistītos pasākumus.

18.maijā skolas zvans uz pēdējo mācību stundu
aicināja 9.un 12.klases skolēnus.
19., 20.maijā folkloras kopa „Volyudzeite” devās
uz Līvāniem, kur ņēma dalību PEPT Nacionālajā
sarīkojumā ”Zinu, zinu tēva sētu.”
25.maijā kopā ar savām ģimenēm atvadas
sākumskolai teica 4.klases skolēni.
26.maijā Tehniskās konstruēšanas un modelēšanas
pulciņa dalībnieki piedalījās LU Cietvielu Fizikas
institūta sacensībās ”Saules kauss.” 5.-12.klašu
skolēnu komanda izveidoja ar saules enerģiju
darbināmus mašīnu un laivu modeļus. Viena no
mašīnām Tautas ātruma klasē izcīnīja 1.vietu, laivas
5
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modelis saņēma Latvenergo simpātiju balvu un
3.vietu Tautas ātruma klasē saules laivām.
28., 29.maijā skolā viesojās tehnobuss, kur
ikviens skolēns varēja iepazīties ar sasniegumiem
inženierzinātnēs.
28.maijā 1.-4.klašu skolēni devās mācību-izziņas
ekskursijā uz Lielo Liepukalnu, Ežezeru, vides un
kultūras centru „Ķepa.”
30.maijā saistībā ar Latvijas Veselības nedēļas
aktivitātēm skolā notika skrējiens ”Katram savu
kilometru.” Skrējienā piedalījās 124 dalībnieki, kopā
tika noskrieti 558 km. Vēlāk skolēni tikās ar novada
jaunatnes lietu speciālisti I.Poplavsku, lai pārrunātu
jaunatni interesējošus jautājumus.
Dienas gaitā jaunāko klašu skolēni spēlēja dažādas
spēles, bet 6.-12.klašu skolēni noskatījās filmu
„Baltu ciltis”.
Čakli rosījušies ir skolas sportisti. Šai laikā notikušas
daudzas sacensības: 26. aprīlī notika starpnovadu
turnīrs badmintonā, kur 3. vietu izcīnīja A.Pujiņa
un U.Gavars. Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās
M. Ceplis izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā, tāllēkšanā,
100 m skrējienā un 4x100 m stafetē; R. Vilcāns
1.vietu -60 m barjerskrējienā, tāllēkšanā, šķēpa
mešanā; A.Briška 1. vietu - 800 m, 4x100 m stafetē
un 2.vietu - 100 m barjerskrējienā, 100 m skrējienā;
V.Vanaga 1.vietu - augstlēkšanā un 2.vietu - 200
m un 400 m skrējienā, 4x100 m stafetē; E.Zalāns
1.vietu - 100 m skrējienā, 2.vietu - lodes grūšanā;
J.Jukšs 1.vietu - šķēpa mešanā, E.Nikiforovs 1.vietu
- 4x100 m stafetē, 2.vietu - 800 m skrējienā un
augstlēkšanā, K.Lācis 1.vietu - 4x100 m stafetē un
2.vietu - 200 m skrējienā; D.Furtikovs, S.Rudzāts,
J.R.Cimdiņš izcīnīja 1. vietu -4x100 m stafetē.
G.Zagorskai- 1.vieta augstlēkšanā, V.Kosnikovskai1 .vieta 600 m skrējienā, V. Furtikovai- 1.vieta 60
m skrējienā, M.Vanagai- 2.vieta 1500 m skrējienā,
S.Stivriškai- 2.vieta 800 m skrējienā un 4x100
m stafetē, M.E.Somei- 2. vieta lodes grūšanā,
D. Sparānam- 2.vieta 600 m skrējienā, E. Vaivodei2.vieta soļošanā un lodes grūšanā, A. Pujiņai2.vieta
100 m barjerskrējienā, R. Cimdiņai,
D.Smolenskai- 2.vieta 4x100 m stafetē, 3.vieta
šķēpa mešanā- E.Brakovskim, N.Ušackim, 3.vieta
soļošanā -D.Salcevičam.
12.maijā notika Latgales skolēnu sacensības , kur
M.Ceplis izcīnīja 1.vietu augstlēkšanā un tāllēkšanā,
A.Briška -3.vietu tāllēkšanā un 4x100 m stafetē,
L.Pastars - 3.vietu 100 m un 400 m skrējienā un
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4x100 m stafetē, K.Lācis -2.vietu augstlēkšanā un
4x100 m stafetē, D.Furtikovs- 3.vietu 4x100 metru
stafetē.
19.maijā notika Līvānu novada atklātais čempionāts,
kur 1.vietu 100 m skrējienā un 2. vietu augstlēkšanā
ieguva M.Ceplis, 1.vietu tāllēkšanā -A.Briška, 2.vietu
augstlēkšanā -V. Vanaga un 3.vietu tāllēkšanāE.Brakovskis.
27.maijā notika Atklātā jaunsardzes četrcīņa
vieglatlētikā Latgales zonā.
1.vietu izcīnīja
V. Vanaga, M.Ceplis, V. Kosnikovska, 2. vietu
- M.Vanaga, A.Briška, E.Brakovkis, 3. vietu S.Rudzāts,
D. Salcevičs, S.Poplavska, 4.
vietu - L.Surgunte, J.R.Cimdiņš, E.Nikiforovs.
Maija mēnesī notika arī klašu vecāku sapulces.
No „Latvijas Zaļās Jostas” tika saņemts pateicības
raksts un atlaižu kuponi
ekskursijām par
piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā
«Tīrai Latvijai».
Ar maija mēnesi noslēdzās arī mācību
priekšmetu olimpiāžu maratons. Atklātajā Valsts
45.matemātikas olimpiādē E.Lazdāns un Kr.Plots
ieguva atzinību, bet A. Ločs -3.pakāpes diplomu un
bronzas medaļu.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē: A.Ločam-1.
vieta, K. Plotam un E.M. Somei-3.vieta. Angļu
valodas publiskās runas konkursā K. Plotam un
A. Ločam-1.vieta.
Klāt bija arī sen gaidītais 31. maijs. Skolā tika svinēti
skolas Goda svētki. Skolas direktore I. Kivleniece un
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. Brakovska
apbalvoja skolēnus, kuri piedalījušies un guvuši
labus rezultātus starpnovadu, Latgales reģiona un
valsts rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sporta sacensībās. Tika sveikti arī tie
skolēni, kuru sekmes ir labas un teicamas, kā arī tie,
kuri aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā.Paldies
tika pateikts arī visiem skolotājiem par ieguldīto
darbu skolēnu izglītošanā. Domes priekšsēdētāja
A.Brakovska apbalvoja konkursa «Gada klase»
laureātus: «Gada klase»-9.klase, «Gada skolēns»A.Ločs, «Gada sportists»- M.Ceplis.
16.jūnijā tika skaisti nosvinēti 9. un 12. klases
izlaidumi. Tādēļ divpadsmitajiem gribas novēlēt,
lai piepildās viņu sapņi un ieceres, devītajiem— uz
tikšanos rudenī vidusskolēnu saimē, bet pārējiem
—siltu un jauku vasaru!
Atbildīgās par audzināšanas darbu
skolā: S.Stankeviča, H.Ērgle
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Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē…
Maija mēnesis Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē aizvadīts
aktīvi darbojoties. 3.maijā, sagaidot Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienībā “Cimdiņš” bērni
svinēja Baltā galdauta svētkus – ar kopīgu ābelītes stādīšanu,
tautasdziesmām, rotaļām un pusdienām pie balti saklāta
galda. Kā katru gadu, arī šogad maijā Rimicānu pirmsskolas
izglītības iestādē tika svinēta Ģimenes diena. Bērni gatavoja
dāvanas savām māmiņām – audzēja “čilli” piparus, puķes
un gatavoja pārsteiguma koncertu. Bērni gatavojās arī
izlaiduma pasākumam, kas notika vienā dienā ar Ģimenes
svētkiem. Šogad pirmsskolas izglītības programmu apguva un
apliecības par programmas apgūšanu saņēma 9 bērni. Maijs
nemanot aizsteidzies, klāt jūnijs, atvaļinājumu un ekskursiju
laiks. Gan Rimicānu,
gan “Cimdiņa” bērni jau paspējuši
apskatīt Daugavpils zoodārza iemītniekus, pabarot trušus,
salasīt raspodiņus un apskatīt salmu-māla māju Ambeļos pie
permakultūras speciālistes.
20. jūnijā kopā ar bērniem ielīgosim Jāņus pie Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes.
Vasara ir arī remontu un labiekārtošanas darbu laiks. Arī Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē ieplānoti
remontdarbi, kuri vasarā jāpaveic.
Lai jauka, ražīga vasara, skanīgas Līgo dziesmas un gaiši Jāņu ugunskuri!
Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāja Skaidrīte Trafimova

VĒSTULE PENSIONĀRIEM
Ir skaistā vasara un darba pilnas rokas.
Arī mums pensionāriem un senioriem.
Esam aizvadījuši skaistu pasākumu 27. maijā
Vārkavā “Eh, pa pļavu raibi gāja…”. Pie mums
ciemojās Sutru pensionāru biedrība un viņu
dziedošais ansamblis
“Varavīksne”, kā arī
Atašienes
pensionāru
biedrība, Atašienes
Kultūras nama “Annas sēta” deju grupa “Pīlādzītis”.
PLĀNOJAM: 27.jūnijā tiek organizēta ekskursija
uz Siguldu un Līgatni. Ir ieplānots apskatīt Ieriķu
dzirnavas un Dabas taku, Līgatnes Padomju
slepeno bunkuru, nozīmīgākos tūrisma objektus
Siguldā un Vējiņu pazemes ezerus. Visas
vietas (30) ir aizpildītas. Paldies par atsaucību.
Izbraukšana 6.00 no Rimicāniem, tālāk – Lazdāni,
Arendole, Vecvārkava, Vārkava un Ančkini.
Parēķiniet, cikos jābūt gataviem kāpt autobusā.
Jūlija mēnesī ir ieplānota tikšanās ar Inesi
Ziņģīti. Latvijā būtu grūti atrast kādu, kurš
nebūtu dzirdējis par enerģisko kundzi, kura
ar rīvēšanās un rāpošanas palīdzību sevi pati
piecēla kājās no paralīzes gultas.
Ziņģītes
kundzes dienas ir ļoti noslogotas un tāpēc par
konkrētu datumu vēl nevarējām vienoties.
Varētu būt šī tikšanās arī augustā.
Sekojiet
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ziņojumiem afišās un paklaušiniet mūsu valdes
meitenes un kungu, kā arī savu nodaļu vadītājus.
Veselību nevienam nevar iedot, to nevar
arī nopirkt. Tāpēc, veselība jāsarūpē katram
pašam. Ieklausīsimies Ineses k-dzes padomos!
28., 29. jūlijā plānots liels un plašs senioru deju
kopas “Dzīves virpulī” koncerts ar lietuviešu,
igauņu un Latvijas lielu kolektīvu skaitu
piedalīšanos. Atbalstīsim un nāciet uz koncertiem!
11. augustā
Riebiņos
notiks
Latgales novadu senioru deju kopu un
dziedošo ansambļu dižkoncerts. Koncerts
veltīts
mūsu
Latvijas
simtgadei.
No
mūsu novada piedalīsies 73 dalībnieki.
Ļoti liels P A L D I E S mūsu novada
Domei
un
tās
priekšsēdētājai
Anitai
Brakovskas kundzei par atbalstu un rūpēm.
Kamēr dārzos un tīrumos briest raža,
mēs
varam
baudīt
vasaras
jaukumus
un draugu, radu sabiedrību. Lai skaista
vasara un jūtieties labi katru dienu!
Ar cieņu PB valdes priekšsēdētāja Helēna
7
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Baznīcu nakts ietvaros 1. jūnijā Vārkavas
Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā
ar brīnišķīgu koncertu uzstājās Daugavpils
novada kultūras centra «Vārpa» jauktais koris
«Latgale».

Vārkavas novada Kultūras centra zālē (Skolas ielā 5,
Vecvārkavā) ir apskatāma ceļojošā fotogrāfiju izstāde
“Latgalietis XXI gadsimtā”. Izstāde veltīta Latgales Pirmā
kongresa un Latvijas valsts simtgadei. Fotogrāfiju izstādes
idejas autors ir Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs, Preiļu
fotogrāfs Igors Pličs.
Kopumā fotokonkursā piedalījās 130 fotogrāfi un tika
iesūtītas 2618 fotogrāfijas, no kurām tika izveidots
fotoalbums un izstāde “Latgalietis XXI gadsimtā". Gan
fotogrāfiju izstādē, gan albumā ir iekļauti arī Vārkavas
novada autoru darbi.
Izstāde ir apskatāma visu jūniju darba dienās laikā no 08.00
līdz 16.00.

Vārkavas novada Kultūras centrs un senioru deju kolektīvs
«Odziņas», par godu «Odziņu» 10 gadu pastāvēšanas
jubilejai, visus aicināja uz skaistu pasākumu. Vārkavas
estrādē ar saviem priekšnesumiem uzstājās gan pašmāju, gan
citu novadu kolektīvi — Smelteru amatierteātris, Vārkavas
amatierteātris “Kulda”, senioru deju kolektīvi “Brūklenājs”,
“Dzīves virpulī” un “Odziņas”. Estrādi piedziedāja vokālais
ansamblis “Melodīva” un Dekšāres pagasta vīru vokālais
ansamblis “Kūzuls”.
8

Latvijas veselības nedēļas aktivitātes novadā
Starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros
Latvijas Veselības nedēļa šogad norisinās
jau 7. reizi. Vārkavas novadā sportiskas
aktivitātes Veselības nedēļas ietvaros notiek
jau otro gadu. Arī šogad ikvienam bija iespēja
uzdāvināt Latvijai savus veselības kilometrus.
Veselības nedēļas pasākumi sākās 28. maijā
Vārkavā, šeit sportot ieradās 11 aktīvisti, kas kopā
pieveica 18 kilometrus (visvairāk kilometrus veica
Skaidrīte Medne un Liāna Batkajeva). “Katram
savu kilometru” aktivitātes turpinājās Rimicānos –
14 dalībnieki veselai un stiprai Latvijai uzdāvināja
43 kilometrus (visvairāk kilometrus veica Sandis
Rudzāts). Arī Vecvārkavā norisinājās sportiskas
aktivitātes, 30.
maijā stadionā
p u l c ē j ā s
124
sportot
gribētāji,
kas
kopā veica 558
kilometrus
(visvairāk
kilometru
veica
Sanija
Poplavska).
Kopā Vārkavas novadā Veselības nedēļā
sportoja
149
aktivitātes
“Katram
savu
kilometru” dalībnieki, kopā veikti 619 kilometri
(par 85 kilometriem vairāk kā 2017. gadā).
Latvijas Veselības nedēļas jeb MoweWeek mērķis
ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt
sportiskās aktivitātēs arvien lielāku cilvēku skaitu.
Uz tikšanos novada sporta laukumos jau pēc gada,
lai kopā pieveiktu vēl vairāk veselīgu un stipru
kilometru!
NVPT koordinatore Vārkavas novadā Linda Pudule
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Ar skaistiem priekšnesumiem, apsveikumiem un
pozitīvām emocijām 2.jūnijā Rimicānu kultūras namā tika
svinēti Bērnības svētki! Šogad tika sveikti 19 četrgadnieki!

Peonijas atkal kļuvušas par modes ziediem. Mūsu
vecmāmiņu puķe nu atgūst savu cienījamo vietu
cilvēku sirdīs un dārzos.
Vasara šogad sākusies ar lielu karstumu, tāpēc arī
peonijas sākušas ziedēt neticami agri. Taču IAC
“Vanagi” vēl paspējām no 7. līdz 10. jūnijam sarīkot
izstādi “Peoniju prieks!”.
Izstādē bija aplūkojamas 57 peoniju šķirnes un hibrīdi
no 14 vietējo peoniju audzētāju dārziem.
Paldies par radīto skaistumu: Annai Zarānei,
Eleonorai Onckulei, Monikai Livdānei, Monikai
Vaivodei, Valērijai Praņevskai, Zanei Praņevskai,
Inārai Kļavinskai, Elizabetei Lācei, Inārai Purviņai, Ilgai
Ušackai, Sofijai Rusiņai, Silvijai Starei, Lainei Kriškānei
un Annai Kursītei!

Vārkavas novada domē darbu uzsākusi
jauna darbiniece

No maija Vārkavas novada domes jaunatnes lietu
speciālista darba pienākumus veiks Iveta Poplavska.
Janīna Praņevska Lai gan Iveta izglītību ir ieguvusi citās jomās (viņai ir
bakalaura grāds ekonomikā un grāmatveža diploms),
pēdējos
četrus
gadus viņa strādājusi
Daugavpils
novada
Kalupes
pagastā
par jaunatnes lietu
speciālisti. Šajā laikā
rīkoti dažādi jauniešu
pasākumi,
īstenoti
projekti un apmācības
Kalupes
pagasta
jauniešiem.
Iegūtā
pieredze un zināšanas
Jogas pasniedzēja Lilita Kivleniece
noderēs
darbam
Nodarbības Vārkavas Tautas namā
plkst. 18:00: 20., 27. augusts
Vārkavas
novadā.
Nodarbības Vecvārkavā Vārkavas vidusskolas aktu zāle
Vairāk kā desmit gadus
plkst. 17:00: 21., 28. augusts
Iveta ir strādājusi
Nodarbības Rimicānos Kultūras namā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu
plkst. 18:30: 21., 28. augusts
konsultāciju birojā kā grāmatvedības speciālists.
Ģērbsimies ērtā apģērbā, sporta tērpā un līdzi ņemsim vingrošanas paklājiņu.
Nodarbībās tiks fotografēts. Fotogrāfijas tiks izmantotas publicitātes nolūkos.
Brīvajā laikā Iveta dejo deju grupā “Pašām patīk”,
IEEJA BEZ MAKSAS
viņa ir Drošāka Interneta brīvprātīgais vēstnesis. Iveta
strādā Vārkavas novada domes administrācijas ēkā
(Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetā.
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Par Viestura ordeņa kavalieri iecelts Vārkavas novada iedzīvotājs Henrihs Vilcāns

3.maijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā
ceremonijā Rīgas pilī pasniedza valsts augstākos
apbalvojumus. Ar Triju Zvaigžņu ordeni tika
apbalvotas 29 personas, ar Viestura ordeni un ordeņa
goda zīmi – 14 personas, savukārt ar Atzinības krustu
– 38 personas. Apbalvoto personu sarakstā bija arī
Vārkavas novada iedzīvotājs, nacionālās pretošanās
kustības dalībnieks un nacionālais partizāns Henrihs
Vilcāns.
Tālā ceļa dēļ, Rīgas pilī Henrihs ierasties nevarēja,
tādēļ tika sveikts savās mājās Vārkavas pagasta
“Zibergovā”. Par nopelniem Latvijas valsts labā
Viestura ordeņa diplomu un Viestura ordeņa zīmi
Henriham pasniegt bija ieradies viceadmirālis,
Viestura ordeņa lielkrusta komandieris Gaidis
Andrejs Zeibots un Ordeņa kapitula sekretāre Maira
Sudrabiņa.

Viestura ordeņa devīze ir Confortamini et pugnate Esiet stipri un cīnieties. Ar to apbalvo par sevišķiem
militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem
nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības
aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības
uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas
apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā,
valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos.
Viestura ordeņa kavalieris Henrihs Vilcāns ir dzimis
1922. gada 14. jūlijā Upmalas pagasta “Gročinā”
Ašenieku purva malā. Viņa vecāki bijuši strādīgi
latgalieši — Tekla un Juris Vilcāni, kuri saimniekoja
savā piemājas saimniecībā. Pirmās divas klases
Henrihs mācījās Vecvārkavā, trešo klasi Vārkavas
pamatskolā. Bērnībā un agrā jaunībā Henrihs esot
ļoti skaisti zīmējis. Vairāk mācīties nebijis vaļas, jo
bijis jāstrādā lauku darbus.
Kara laikā Henrihs tika iesaukt leģionā, taču tā kā vācu
karaspēks atkāpās, viņš drīz vien atgriezās mājās. Lai
netiktu iesaukts padomju armijā, Henrihs sekojot
sava brāļa Pētera pēdām, devās partizānu gaitās…
10

1949. gadā Henrihs kopā ar ģimenes locekļiem tika
izvests uz Sibīriju. Lai izdzīvotu, viņš strādājis lauku
darbos un mežu darbos. Vēlāk uz Sibīriju atbraukusi arī
Henriha Vilcāna sieva Genovefa. Pēc 7 gadu prombūtnes
Sibīrijā Vilcānu ģimene atgriezās uz savu dzimto māju
(tai brīdī viņu dēlam Jānim esot bijuši 8 mēneši). Pēc
atgriešanās Vilcāni ieraudzīja, ka viņu māja ir nojaukta
un aizvesta uz kaimiņu sādžu… No sākuma ģimene
dzīvoja pie mātes brāļa “Garajā pļavā”. Tad pamazām
“Gročinā” tika uzcelta pirts, klēts, vēlāk arī jauna māja.
Pēc atgriešanās no Sibīrijas (1956.g.), Henrihs
strādāja kolhozā “Draudzīgais maijs” Upmalas
pagasta “Kursīšos” – viņš bija piena savācējs. Ar
zirga pajūgu bijis jāapbraukā kolhozam piederošās
kūtis un jāsavāc viss izslauktais piens un jānogādā uz
krejotavu pārstrādāšanai.
1975. gadā Henrihs Vilcāns pārgāja strādāt uz
Vārkavas pagastu, uz kolhozu “Arājs” un “Dubna”, kur
strādāja par lauksaimnieku. Pēc gada Vilcānu ģimene
pārcēlās dzīvot uz Vārkavas pagasta “Zibergovu”.
Borkovas muižas klētī tika ierīkota cūku ferma un
Henriha pienākums bija barot kolhoza cūkas. Pēc
darba cēliena cūku fermā, viņš devās pelnītā atpūtā.
Henriham nebija citu vaļasprieku, viņam ļoti patika
strādāt. Viņš aizrautīgi strādāja pats un neļāva citiem
garlaikoties!

Henrihs Vilcāns ar dēlu Jāni, mazmeitu un mazmazdēliem
pie savas viensētas

1990. gadā mūžībā devās Henriha sieva Genovefa
(dz. Skutele). Henrihs ir bagāts —viņam ir divi bērni
– dēls Jānis un meita Marija – 5 mazbērni un 3
mazmazbērni.
Henrihs skaistajā viensētā “Stūra māja” šobrīd dzīvo
kopā ar dēlu Jāni, kur abi ir iekopuši dārziņu un ar
prieku sagaida ciemos savus bērnus, mazbērnus un
mazmazbērnus.
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Dagnija Dudarjonoka
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Kapusvētki Vārkavas novada kapsētās 2018. gadā

2.jūnijā, sestdien, plkst. 13.00 Borbaļu kapos;
7. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Lazdānu kapos;
7. jūlijā, sestdien, plkst. 14.00 Strodu kapos;
8. jūlijā, svētdien, plkst. 15.00 Augšmuktu kapos;
21. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Pilišķu kapos;
21. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 Āpšu kapos;
28. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 dievkalpojums baznīcā, pēc tam kapusvētku procesija
Vārkavas kapos;
29. jūlijā, svētdien, plkst. 12.00 dievkalpojums baznīcā, pēc tam kapusvētku procesija
Vanagu kapos.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atcere Arendolē
14. jūnijs ir diena, kad visā Latvijā ar atceres un piemiņas
pasākumiem piemin Padomju Savienības masveida
deportācijas. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā
Vārkavas
novada Arendolē
pie Jānim Babrim
veltītā piemiņas
akmens, notika
atceres pasākums
ar svinīgu ziedu
nolikšanu.
P i e m i ņ a s
p a s ā k u m ā
piedalījās
vēstures pētnieks,
p a s ā k u m a
iniciators Henrihs
Kivlinieks, Valsts
policijas pārstāvji,
Vārkavas novada domes pārstāvji un arendolieši.
Vēstures pētnieks, Valsts un savas dzimtās puses
patriots Henrihs Kivlinieks uzsvēra, ka Arendolē dzīvo
drosmīgi un gudri ļaudis, to apliecina arī 2010. gadā
uzstādītais piemiņas akmens policistam Jānim Babrim
(1904 – 1982). Viņš bija viens no retajiem svešajai
varai nepakļāvīgajiem policistiem, kas izdarījis bruņotu
pretošanos čekistiem. Šī piemiņas vieta esot veltījums
visiem cilvēkiem, kas izcieta 20. gadsimta baisākos
gadus un kas baiļu un neziņas priekšā nezaudēja savu
pārliecību un vērtību skalu.
“Kad čekisti ieradās viņu apcietināt, Jānis Babris raidīja
vairākus precīzus šāvienus. Tas izglāba ne tikai viņa
dzīvību, bet arī Latvijas policijas mundiera godu. Jānis
Babris negaidīja pavēles (okupētajā Latvijā tās vairs
nevarēja atskanēt), bet domāja un rīkojās patstāvīgi.”
norādīja H. Kivlinieks.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja, savā uzrunā
Jūnijs 2018 Nr. 4 (122)

uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi atcerēties un pieminēt šos
baisos notikumus un drosmīgos cilvēkus, kas par
spīti draudošajām represijām, iestājās par brīvību.
Pateicoties šādiem drošsirdīgiem cilvēkiem un latviešu
izciestajām deportācijām šobrīd varam dzīvot mierīgu
dzīvi savā brīvajā Latvijā, savā skaistajā novadā…
Atzinības vārdus piemiņas pasākumā izteica arī Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas
biroja Prevencijas nodaļas priekšnieks Aivars Stivriņš un
kopā ar kolēģiem un Preiļu iecirkņa Kārtības policijas
priekšnieku Dzintaru Podskočiju, svinīgi nolika ziedus
pie pieminekļa.

Atceres brīdī piedalījās arī Vārkavas novada Kultūras
centra darbinieki, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja,
Vārkavas novada iedzīvotāji.
Vairāk par Jāni Babri un šo 1941. gada 14. jūlija notikumu
var izlasīt H. Kivlinieka grāmatā “Kalupe un Kalupieši”.
Vārkavas novada dome un Henrihs Kivlinieks
izsaka pateicību visiem pasākuma dalībniekiem un
organizatoriem.
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Dagnija Dudarjonoka
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OZOLUPE

AFIŠA
Uzmanību! Sakarā ar novada domes kasieres
atvaļinājumu no 07.06.2018. līdz 03.07.2018.
kases darba laiks katru dienu no 08.00 līdz 14.30.

Mīļš, sirsnīgs paldies Lazdānu ģimenei
par sniegto sirsnīgo garīgo koncertu
Mates dienā Vārkavas draudzes romas
katoļu baznīcā. Noklausoties koncertu,
paši jutāmies garīgi bagātāki. Visiem ļoti
patika. Sirsnīgs paldies!
Skatītāju un klausītāju vārdā —
T.  Ziemele
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/
Twitter.com novada konts «Vārkavas novads»
www.twitter.com/varkavasnovads/

