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

OZOLUPE

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 4 (140) 20.07.2020.

Vārkavas novada svētki BŪS!

No 7. līdz 9.augustam norisināsies Vārkavas novada svētki! Lai gan daudz savādāk, tomēr ar
vērienu - Vārkavas novads pucēsies svētku mākoņos! Arī šogad novada svētkus svinēsim ar
dziesmām un dejām!

Foto: Duets ‘‘Paprika‘‘

Foto: Grupa ‘‘Autobuss Debesīs‘‘

turpinājums 6. lapaspusē

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes kārtējā sēde (30.06.2020.) tika
izskatīts 9 darba kārtības jautājumi.

1. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums.
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»

1.
Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites
Rožkalnu bibliotēkas pamatlīdzekļus – 126 nolietotus grāmatu
eksemplārus par kopējo summu EUR 147,86:
2.
Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites
Vārkavas vidusskolas bibliotēkas pamatlīdzekļus – 40 nolietotus grāmatu eksemplārus
par kopējo summu EUR 91,76 :
3.
Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites Vārkavas vidusskolas
bibliotēkas pamatlīdzekļus – 700 nolietotus mācību grāmatu eksemplārus par kopējo summu
EUR 4006,54 :
4.
Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt
lēmuma izpildi.
2.Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
Lēmums.
1.
Noteikt autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr.
HV8360, šasijas Nr.WDB9044631P946747 nosacīto cenu EUR 6 530,00 (seši tūkstoši pieci
simti trīsdesmit euro nulle centi).
2.
Apstiprināt Kustamas mantas – autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER
411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas Nr.WDB9044631P946747 izsoles noteikumus.
3.
Izsoli veikt Īpašuma atsavināšanas komisijai.
4.
Īpašuma atsavināšanas komisijai publicēt sludinājumu vietējā laikrakstā
“Ozolupe”, pašvaldības mājaslapā un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
3. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Lēmums.
Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7664-003-0154, zemes vienību 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7664-003-0251, piešķirot jaunu nosaukumu “Ceļlejas” un
nosakot zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve,  kods 0601.
4. Par nosaukumu piešķiršanu.
Lēmums.
Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  7694-003-0300 nosaukumu
“Lauku Jaunmuiža”, Vārkavas pag., Vārkavas nov., zemes lietošanas mērķis - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.  
5. Par Zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmtā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atvasināšanai.
Lēmums.
1.
Līdz 2021. gada 30. jūnijam reģistrēt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem Nr. 7664-003-0251 (0,3 ha), kas atrodas Saules iela 22, Rožkalnu pagasta,
Vārkavas novadā, Zemesgrāmatā uz Vārkavas novada pašvaldības vārda.
2.
Nodot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr. 7664-003-0251 (0,3 ha),
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atsavināšanai pārdodot to par brīvu cenu.
3.
Uzdot Īpašuma atsavināšanas komisijai pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas
Zemesgrāmatā veikt nekustamā īpašuma, novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4.
Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā,
novērtēšanu, segt no 2020.gada budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
6. par pašvaldības zemes gabala ar kadrastra apzīmējumu 7664-003-0244 nodošanu
apakšnomā.
Lēmums.
1.
Atļaut D. U., personas kods xxxxxx-xxxxx nodot apakšnomā L. V personas
kods xxxxxx-xxxxx pašvaldības zemes vienības daļu 2,68 ha platībā no zemes vienības  ar
kadastra apzīmējumu 7664-003-0244, nosakot, ka apakšnomas līgums, pirms tā noslēgšanas
saskaņojams un reģistrējams Vārkavas novada domē.
2.
Noteikt, ka lietošanas tiesību līguma termiņš un noteiktā nomas maksa nevar
būt lielāka, kā noteikts 2019. gada 1.aprīlī noslēgtā zemes nomas līgumā Nr.13-2/19/14.
7. Par 10.klases neatvēršanu Vārkavas vidusskolā.
Lēmums.
2020./2021.mācību gadā Vārkavas vidusskolā neatvērt 10.klasi.
8. Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Lēmums.
1.
Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei Vārkavas novada
pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu līdz š.g. 1.augustam publicēt Vārkavas novada
domes mājas lapā internetā www.varkava.lv un nosūtīt elektroniski Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veic Vārkavas novada domes izpilddirektors.
9. Par Atklāta projekta konkursa ‘‘Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos‘‘ nolikuma apstiprināšana.
Lēmums.
Apstiprināt Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.

Vārkavas novada dome rīko kustamo īpašumu izsoli
Vārkavas novada dome pārdod izsolē
kustamo mantu MERCEDES BENZ
SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr. HV8360,
šasijas
Nr.
WDB9044631P946747
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības
Nr.AF 1504587.   Izsole notiks 7.
augustā plkst. 12.00 Vārkavas    novada    
kultūras     centra zālē, 2.stāvā.  Kustamās
mantas nosacītā cena ir EUR 6 530,00
(seši
tūkstoši
pieci
\  
simti trīdesmit euro nulle centi).  
Pieteikums dalībai izsolē   elektroniski
iesniegt līdz 2020. gada 1. augustam
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(ieskaitot). Pieteikumus dalībai izsolē
klātienē iesniedz 31. jūlijā (ieskaitot)
Vārkavas novada novada administrācijas
kancelejā (10.kabinets, pie sekretāres),  
Vārkavas novada domes ēkā, Skolas
iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads , darba dienās no plkst.
8.00 līdz plkst. 16.00 vai arī iesūtot   uz  
e-pastu
dome@varkava.lv.
Papildus
informācija zvanot pa tālr. 26562334.
Izsoles noteikumi un pieteikums pieejams  
novada
mājaslapā
www.varkava.lv
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Veselības projekta aktivitātes jūlijā
Vārkavas novada dome realizē projektu Nr.
9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un
profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai
Vārkavas novadā”. Projekta mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības veicināšanas
un slimību profilakses pakalpojumiem
Vārkavas novadā.
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu
valstī, Veselības veicināšanas projekta
aktivitātes un plānotie pasākumi tika
atcelti. Marta mēnesī plānotais pasākums
jaunajām māmiņām un topošajiem
vecākiem veiksmīgi  tika pārcelts uz jūlija
mēnesi.

Foto: Pasākumu vadītāja Anita Baltalksne.
07.07.2020.
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7. jūlijā Vārkavas vidusskolā notika
pasākums jaunajām māmiņām un
topošajiem vecākiem. Pasākumu vadīja un
savās zināšanās dalījās Anita Baltalksne sertificējošā dūla apmācībā, PEP mamma
apmācībā, sertificēta zīdīšanas konsultante,
Baha ziedu terapijas praktiķe un triju bērnu

māmiņa. Pasākuma laikā, jaukā atmosfērā,
uzklausot ne tikai teorētiskos ieteikumus,
bet arī asprātīgus salīdzinājumus no
praktiskās pieredzes, kas bieži vien
klātesošajiem lika pasmaidīt, lektore stāstīja
un dalījās pieredzē par to, kā pozitīvi iesākt
bērniņa dzīvi un komunicēt ar mazuli viņa
pirmajos dzīves mēnešos, rādīja ērtākās
un pareizākās turēšanas pozas, tāpat arī
kliedēja daudzus mītus un stereotipus, kas
gadiem nāk līdzi no padomju laikiem.

Foto: Pasākums jaunajām māmiņām un topošajiem
vecākiem Vārkavas vidusskolā. 07.07.2020.

Pasākuma laikā jaunās māmiņas uzdeva
lektorei sev interesējošus jautājumus,
kas šobrīd ir aktuāli bērna audzināšanas
procesā.

Projekta koordinatore Sabīne Uļjanova
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Biedrības ‘‘Jaunvide‘‘ projekts ‘‘Esi drošs un radošs! vasaras
apmācības‘‘
No 7. jūlija līdz 10.jūlijam Vārkavas novada
jaunieši piedalījās apmācību ceļojumā ‘‘ES.
TU.KOPĀ‘‘ . Šo 4 dienu laikā jauniešiem notika
neformālās apmācības, kurās tika izrunāts
un diskutēts par   tādām tēmām kā līderība
dzīvē un dažādās situācijās, mērķtiecība un tā
trenēšana, sadarbība  un tās iespējas, kā arī sevis
pilnveidošana.  Apmācības   vadīja neformālās
izglītības apmācītāja, personīgās izaugsmes
trenere Ieva Elvīra Garjāre   un cilvēkresursu
vadītājs, kā  arī  mentālais  koučs Henriks Johansons.
Pirmā apmācību diena norisinājās Arendolē.
Jaunieši dalījās ar saviem sapņiem un kopā
izrunāja, kā šos sapņus   pārvērst realitāte.
Jaunieši caur dažādiem uzdevumiem un
spēlēm trenēja savu mērķtiecību. Pirmās
dienas viešņa lomā bija   Marika RudzīteGriķe -    ‘‘HANDMADE Latgola‘‘ idejas
galvenā autore, uzņēmēja un izaugsmes trenere.
Marika jauniešiem stāstīja   savu dzīves stāstukā kļuva par uzņēmēju un realizēja dažādus
projektus, kā arī deva padomus  un ieteikumus.
Otrajā apmācību diena turpinājās Vanagos.
Aktuāla saruna tēma bija par līderību un komandu
- kā tas viss mijās kopā ,un, kāpēc abas šīs
lietas ir tik svarīgas. Pēc aktīvām diskusijām un

norādītos uzdevumus. Šajā dienā  ikvienam bija
iespēja  kļūt par mākslinieku ,un grupās rādīja  
mākslas šedevrus. Jaunos māksliniekus virzīja  
īpašais viesis -    māksliniece, konceptuālās
mākslas pārstāvē Lindai Lūse, kura iedvesmoja
jauniešus un deva dažādus padomus.  
Apmācību noslēgumā, jeb ceturtajā dienā
Vecvārkavā tēma   bija   līdzdalība, sadarbība
un izaugsmes sarunas. Paralēli tam arī jaunieši
ģenerēja dažādas jaunas idejas projektu radīšanai.    
Lai smeltos iedvesmu, jaunieši devās uz

Foto: Apmācības ‘‘ES.TU.KOPĀ‘‘ jaunieši ar vadītājiem
Ievu Elvīru un Henriku, un mākslinieci Lindu. 09.07.2020.

Vārkavas novada domes 8. kabinetu, kur parasti  
top brīnumi - dažādi idejas, pasākumi un projekti.
Dienas beigās, ciemos bija ieradies   Juris
Vucāns - Picu Bode īpašnieks un mūzikas
grupas Bez PVN dalībnieks. Juris dalījās savā
pieredzē gan uzņēmējdarbībā, gan arī mūzikā
un devi citus noderīgus padomus! Arī pēc
iedvesmas stāstiem, paši jaunieši iejutās mūziķu
Foto: Apmācības ‘‘ES.TU.KOPĀ‘‘ kopbilde. 10.07.2020. lomās un sniedza fantastiskus priekšnesumus.
Biedrības “Jaunvide” komanda pateicas  
dažādām aktivitātēm ciemos bija ieradies  Einārs Vārkavas vidusskolai un Vārkavas novada domei
Jonāns - mākslinieks un tattoo meistars. Einārs par sadarbību un atbalstu apmācību rīkošanā!
dalījās ar   stāstu, kā kļuva par mākslinieku un
iepazīstināja ar darba instrumentiem, ar ko viņš Projektu   ‘‘Esi drošs un radošs!‘‘
teju katru dienu darbojās. Līdz ar  instrumentu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda
izpēti, līdzi sekoja dažādi jautri stāsti. projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001
‘‘Atbalsts
Trešajā apmācību diena Vārkavā iesākās ar priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
sarunu par radošumu, izpausmes veidiem, samazināšanai‘‘
(PuMPuRS).
un kā to visu apvienot, lai piepildītu savus
sapņus.   Jaunieši apmeklēja Vārkavas Vārkavas
novada
domes
sabiedrisko
novadpētniecības muzeju un pildīja dažādus attiecību speciāliste Eva Kondavniece.
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Vārkavas novada svētki BŪS!
Ar prieku paziņojam, ka arī šogad mūsu novads svinēs Emīls Zilberts / sitamie instrumenti,
savus svētkus. Lai gan nedaudz savādāk, tomēr ar vērienu Vārkavas novads pucēsies svētku mākoņos no 7.-9. augustam.
_______________Piektdiena, 7. augusts._______________
Vārkavas novada Kultūras centra zālē, plkst. 18:00
norisināsies Džeinas Gavares gleznu personālizstādes
“Mantojums” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 11.08.2020 un Armands Treilihs / bass,
no 12.08.2020 līdz 20.08.2020 tā būs skatāma Vārkavas tautas Kārlis Auzāns / ģitāra, čells,
namā. Izstādes apskatīšana darba dienās no 9:00 līdz 16:00. Andris Dzenis / ģitāra.
Turpinājumā balle ar muzikālo apvienību “5
Vecvārkavas estrādē plkst. 19:00 Vārkavas novada pašdarbības Jāņi” un lustīgi deju ritmi ar DJ Mart Inc.
kolektīvu koncerts: “Celsimies pāri!”. Tajā piedalīsies folkloras Muzikālā apvienība - projekts “5 Jāņi” radusies
kopas - “Vecvārkava” un “Dzeipurs”, deju grupa “Pašām patīk”, 2017. gada nogalē, kaut gan tā dalībnieki ir pazīstami
senioru deju kolektīvi – “Odziņas” un “Dzīves virpulī”, vokālie jau neskaitāmus gadus un kopā muzicējuši dažādos
ansambļi – “Melodīva”, “Savādi gan” un “Dziedi līdzi!” Koncertu
papildinās  divu košu un dzīvespriecīgu meiteņu duets “Paprika”.

_______________Sestdiena, 8. augusts._______________
Plkst. 10:00 Vārkavas vidusskolas stadionā tiek aicināti
visi sportisko aktivitāšu cienītāji un veselīgā dzīvesveida
piekritēji uz Vārkavas novada sporta dienu. Strītbols,
volejbols, armvrestlings, spēka vīru stafete, šautriņu
mešana, vasaras biatlons, “makšķerēšana” u.c. spēles un
aktivitātes. (Strītbola un volejbola komandu pieteikšanās
līdz plkst. 09:30). Darbosies piepūšamā atrakcija bērniem.
Vārkavas lidlaukā no plkst. 19:00 apmeklētāji tiek aicināti
baudīt Vārkavas novada svētku koncertu ar grupu “Autobuss
debesīs”. Grupa “Autobuss debesīs” ir viena no 21. gadsimta
sākuma populārākajām latviešu grupām, kura nemainīgi ieņem
nozīmīgu vietu Latvijas mūzikas vidē arī šobrīd. Grupas
panākumu klāstā ir vairāki desmiti dažādu Latvijas mūzikas
balvu, pirmās vietas radiostaciju topos, bet galvenais –
nerimstošs klausītāju atbalsts jau vairāk nekā 15 gadu garumā.
Tās sastāvā ietilpst :
Marts Kristiāns Kalniņš / balss, taustiņinstrumenti,
Jūlijs 2020 Nr. 4 (140)

kolektīvos un sastāvos. Projektā patlaban darbojas:
Ainārs Uzulnieks (krustāmvārds – Jānis - vokāls, ģitāra)
Rīga TV24 2015. gada “Karaoke TV čempionāta” uzvarētājs,
piedalījies TV šovos “Sanāciet, sadziediet”, “Ghetto
Faktors”, “X faktors”, muzikants ar vairāk kā 15 gadu stāžu),
sarakstījis un ierakstījis vairākas oriģināl dziesmas gan pats,
gan sadarbībā ar Jāni Dumbri, Guntaru Raču u.c. autoriem.
Jānis Cielavs (vokāls) 2013. gada TV3 šova “Koru kari 3” Aijas
Andrejevas Lielvārdes “Sarkanā teiksmu kora” dalībnieks,
piedalījies TV3 šovā “Sanāciet, sadziediet” un citos TV projektos,
dzied jau vairāk kā 15 gadus, piedalījies vairāku dziesmu ierakstos.
Jana Uzulniece (zināma kā Jance vai Jančuks
menedžments,
pasākumu
vadīšana,
vokāls)
dzīvojot muzikālā vidē, nav citu iespēju – dzied.
_______________Svētdiena, 9. augusts._______________
Vārkavas novada svētku trešajā dienā Vārkavas Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā plkst. 11:00 notiks
klasiskās mūzikas koncerts “Māras zemes karaliene” ar kora
“Medera” dalību. Koris «Medera» dibināts 1996. gadā un
7
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tā nosaukums radies no latīņu vārda medere, medeor, kas publiku tuvāk iepazīstina ar latviešu tautas kultūru un mūziku.
nozīmē „ārstēt, dziedināt”, jo arī mūzika dziedina. Kolektīva Pēc koncerta plkst. 12:00 notiks tradicionālais
mākslinieciskā vadītāja jau ilgus gadus ir Gunta Vāvere. Kopš Dievkalpojums par Vārkavas novada iedzīvotājiem.
2019. gada korim pievienojies jaunais talantīgais diriģents Renāts
Vecvārkavas estrādē plkst. 15:00 tiek mīļi gaidīti
bērni, vecāki un ģimenes uz bērnu pēcpusdienu ar
jautrām spēlēm, jautriem pārsteigumiem un, lai kopīgi
ielūkotos “Blēņu tarbā” un nedaudz pablēņotos.
Covid-19 darbības laika ierobežojumu dēļ pasākumi
norisināsies ne ilgāk par plkst. 00:00, tomēr,
lūgums sekot aktuālajai informācijai Vārkavas
novada informatīvajā portālā un sociālajos tīklos!
Pasākumu apmeklētājiem jāievēro 2m distanci
un valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības
pasākumus infekcijas izplatīšanas ierobežošanai!
Sliktu
laikapstākļu
gadījumā,
lūgums
lietot
līdzi
paņemtos
lietus
mēteļus!

Čvečkovskis. Kolektīvs katru sezonu piedāvā klausītājiem
augstvērtīgas, tematiskas koncertprogrammas, kas nereti tiek
īstenotas ne tikai klasiska koncerta formā, bet kā daudzšķautņains
koncertuzvedums, kurā daudzbalsīgo skanējumu lieliski
papildina pašu kora dalībnieku solo dziedājumi, dzeju lasījumi
u.c. Koris atbildīgi piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu
svētkos, sniedz labdarības koncertus baznīcās, slimnīcās,
rehabilitācijas centros. Valsts mēroga koru kvalifikācijas skatēs
jauktais koris «Medera» nemainīgi ieņēmis stabilu pozīciju Ieeja
visās
norisēs
ir
bez
maksas.
jaukto koru vidū, demonstrējot augstas kvalitātes kormūzikas Atbalsta
Vārkavas
novada
dome.
sniegumu un sasniedzot labus rezultātus. Ar panākumiem ir Vārkavas novads – vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno.
dziedāts Norvēģijā, Ungārijā, Itālijā, Francijā, Pēterburgā.
Koris «Medera» bijis starptautisko koru konkursu laureāts
Īrijā 2001.gadā, Spānijā, Barselonā 2007., Maltā 2017.
gadā. Par savu mērķi jauktais koris «Medera» ir uzstādījis
piedāvāt modernu un priekšnesumiem bagātu koru mūziku,
vienlaicīgi popularizējot latviešu komponistus. Starptautisko

(Ceļš, kā nonākt līdz Vārkavas lidlaukam.)
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Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus
mācību motivācijas palielināšanai!
Vārkavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas
veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 3. jūlija līdz 3. augustam
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS*
ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie
no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.
Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai
nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai
biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam
projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100
% tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem. Katram
projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne
mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam
obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir
paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā
un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti
konkrēti cilvēki).

Konkursa mērķi:

Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 3. augustam.

Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē.
Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību
vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests
sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta «PuMPuRS» ietvaros.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2020.
gada 17. augustam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2020. līdz
31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:

personīgi  Vārkavas novada domes ēkā, 6. kabinetā (2. stāvā),
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads;
pasta sūtījumā, adresējot Vārkavas novada domei, Skolas iela
5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335,
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni ar norādi Atklātam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību
projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus projektos” Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai;
formālās izglītības.
elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@
varkava.lv .
«PuMPuRS» projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas
palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,
reģistrācijas numurs 000740194.
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija.
Vārkavas novada pašvaldības dome, reģ. nr. LV90000065434.
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr.
28239646. E-pasta adrese:
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv.
Izdevumu sagatavoja Vārkavas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Eva Kondavniece, mob.tālr.: 20385972; E-pasta
adrese: info@varkava.lv vai eva.kondavniece@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

OZOLUPE

Klausies Vārkavas novada aktualitātes
Latgales radio, otrdienās
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/

