Vārkavas novads — vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno!
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Māte katram no mums sava.
Arī dzimtene tik viena.
Senču mantojums, ko tālāk sirdī, darbos, bērnos nesam.
Sargājam kā sveces liesmu,
Mārīti, kas rāpo zāles stiebrā.
Latvija nav vārds vai vieta, tas ir stāsts, kopā savīts gaismas stars.
(Velta Toma)
No visas sirds sveicu Vārkavas novada iedzīvotājus Latvijas 102. gadadienā!
Lepni pacelsim mūsu karogus, lai plīv augstu un braši! Lai Dievs svetī Latviju un tās tautu!
Vārkavas novadas domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kurš drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai,
Un saulei liek pār mūsu druvām līt!
Sveicu Latvijas Republikas proklomēšanas gada dienā!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa
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DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.10.2020.) tika izskatīti 15 darba
kārtības jautājumi:

AR
DOMES
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
LĒMUMIEM
UN
PIELIKUMIE
M VAR IEPA
ZĪTIES
NOVADA M
ĀJASLAPĀ (W
WW.
VARKAVA.LV
) LABAJĀ PU
SĒ,
SADAĻĀ «D
OMES SĒŽU
PROTOKOLI
»

1. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
2. Par zemes gabala atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
3. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu.
4. Par zemes gabalu sadalīšanu , nosaukumu piešķiršanu um ze,es ierīcības projekta
izstrādi.
5.Par nekustamā īpašuma «Vanagu Ligzda», Vanagos, Upmalas pagastā, Vārkavas
novadā nodošanu atsavināšanai.
6. Par Vārkavas novada domes 28.05.2019. lēmuma Nr. 77 «Par zemes gabalu ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai» atcelšanu.
7. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
8. Par zemes vienības sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemes gabala sadalīšanu, adreses, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
10. Par līdzfinasējuma piešķiršanu.
11. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai.
12. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.
13. Par Vārkavas vidusskolas reorganizāciju,
14. Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.
15. Par vienreizējās naudas balvas piešķiršanu sakarā ar nomedīto vilku.

Ar šo jautājumu lēmumiem vari iepazīties novada mājaslapā www.varkava.lv sadaļā ‘‘Domes sēžu protokoli‘.
APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes
28.07.2020.sēdes lēmumu Nr.99
(protokols Nr.15/4.&)
Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.163 „„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma «»Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 12.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Vārkavas novada domes 2013. gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas
novadā” šādus grozījumus:
1.
Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:
«58. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo
atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir
tiesīgi pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs.”
2.
Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:
”59.Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie
atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.”
3.
Izteikt 60.punktu šādā redakcijā:
“60. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”
4. Svītrot 61.punktu.
Domes priekšsēdētāja			
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Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām un
būvēm

Pieteikšanās termiņš līdz 25.11.2020. 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
76900050476
0,24 ha
Vecvārkava
76900060353
0,8 ha
Upes Čeirāni
76900060356
0,5 ha
Upes Čeirāni
76900060354
1,5 ha
Upes Čeirāni
76900060151
3,7 ha
Brokovski
76900060126
1,48 ha
Brokovski
76900050433
0.1 ha
Vecvārkava
Rožkalnu pagasts
76640040193
0,9 ha
Peršaki
76640040168
4,3 ha
Cimuški
Vārkavas pagasts
76940010242
1,2 ha
Vārkava
76940010408
0,15 ha
Vārkava
Būve 76940010408001 (27 m2)

Dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

2020.gada 15.decembrī plkst. 15.00 notiks tiešsaistes
(attālināta) informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē
jāreģistrējas līdz 14.decembrim, rakstot uz e-pastu birojs@
vkb.lv, kā arī aicinām iesūtīt jautājumus un priekšlikumus
izskatīšanai sanāksmē.
No 2020.gada 1.decembra tīmekļvietnē www.vkb.lv un
www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi
informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma
izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības
plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem
ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un
iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Dabas liegums “Dubnas paliene” dibināts 2004.gadā un
atrodas Līvānu un Vārkavas novadā. Dabas liegums 377
ha platībā ir arī Eiropas nozīmes aizsargājama dabas
teritorija Natura 2000, kas izveidota Dubnas upes un tās
palienes zālāju aizsardzībai, tajā sastopamas vairākas retas
un aizsargājamas augu, putnu, zivju un zīdītāju sugas.
Oktobris 2020 Nr. 6 (142)

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas resursu
izmantošanas, reģiona attīstības, iedzīvotāju un dabas aizsardzības
intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides
Konsultāciju Birojs”.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu
interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai
saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu
viedokli par teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! Izteikt
viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma
attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.
gada 18.decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA ”Vides
Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts:
birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, tālrunis 67557668).
Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
Aicināti visi interesenti!
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Latgaliešu diktāts jau ceturto reizi

7. novembrī notiks Ceturtais pasaules diktāts latgaliešu
rakstu valodā. Tas skanēs Latvijas Radio 5 jauniešu
raidījumā “Pīci breinumi”, kā arī multimediālā formātā
būs pieejams Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, “Latgalīšu
kulturys ziņu portalā lakuga.lv” un sociālajos tīklos.
Diktātu organizē “Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.
lv” un Latvijas Radio Latgales studija. Šogad diktātā
skanēs latgaliešu joki, un tos diktēs Latvijas “Instagram”
zvaigzne Lauris Zalāns.
Ideja par diktātu latgaliešu valodā radās portāla lakuga.lv
redaktorei Vinetai Vilcānei 2017. gadā, un šogad diktāts
notiks jau ceturto reizi. Pasaules diktāta latgaliešu rakstu
valodā mērķis ir aktualizēt latgaliešu valodas lietojumu un
pievērst sabiedrības uzmanību rakstītprasmei latgaliski.
“Īpaši vēlamies aktualizēt rakstītprasmi gados jaunu
cilvēku vidū, tāpēc šogad esam mainījuši diktāta formātu,
padarot to atraktīvāku un jauniešiem interesantāku.
Iepriekšējos gados tika lasīti latgaliešu autoru daiļdarbu
fragmenti, savukārt šogad Ceturtajā pasaules diktātā
latgaliešu rakstu valodā skanēs anekdotes. Humors ir
neatņemama latgaliešu identitātes daļa, caur to var
atklāt latgaliešu valodas bagātību un parādīt valodas
skanējumu,” saka latgaliešu portāla lakuga.lv redaktore
Vineta Vilcāne.
Diktāts skanēs 7. novembrī plkst. 16.00 jauniešu raidījumā
“Pīci breinumi” visās Latvijas Radio 5 frekvencēs, to varēs
klausīties arī interneta platformās pieci.lv un lsm.lv, kā arī
Latvijas Radio Latgales studijas un portāla lakuga.lv kontos

sociālajos medijos. Pierakstīto tekstu varēs pārbaudīt
latgaliešu portālā lakuga.lv. Šogad diktātu lasīs radio
personība, pasākumu vadītājs un vienkāršais latgalietis
Lauris Zalāns. Diktāta teksts sagatavots, ievērojot 2007.
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gadā apstiprinātos Latgaliešu rakstības nosacījumus.
“Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv” ir pasaulē vienīgais
medijs, kura saturs ir tikai latgaliski. Portāls darbojas kopš 2007.
gada, un to uztur biedrība “LgSC”.
“Raidījums “Pīci breinumi” šobrīd ir vienīgais regulāri skanošais
jauniešu raidījums latgaliešu valodā, kas kopš 2018. gada ik nedēļu
dzirdams sabiedriskā medija Latvijas Radio 5 viļņos. Raidījuma
mērķis ir iesaistīt jauniešus sev interesējoša satura radīšanā un
latgaliešu valodas popularizēšanā,” saka Latvijas Radio Latgales
studijas vadītāja Renāte Lazdiņa.
Diktātu finansiāli atbalsta Latvijas Radio un biedrība “LgSC”
(projekts “Mazāklietotās valodas, lielās iespējas. Sadarbība
pētniecībā, kopienu iesaistīšana un inovatīvi mācīšanas rīki –
COLING” (projekta līgums Nr. 778384)).

Informāciju sagatavoja:
Vineta Vilcāne
Portāla lakuga.lv redaktore
26149207
info@lakuga.lv
Facebook.com/lakuga.lv
Instagram.com/voluuda
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Nākamgad gaidāms vēsturiski lielākais minimālo pensiju un pabalstu palielinājums
Labklājības jomai 2021. gada budžetā tiks piešķirts par 225,8
miljoniem eiro vairāk nekā šogad, no kuriem jaunu iniciatīvu
īstenošanai plānots novirzīt vairāk nekā 93 miljonus. Tostarp
tiks celti minimālo ienākumu sliekšņi, tādējādi izlabojot
netaisnību pret sociāli visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem.
Minimālās vecuma un invaliditātes pensijas celšana, kā arī
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana būs
turpinājums jau pērn sāktajai ienākumu līmeņa celšanai
cilvēkiem, kuri dzīvo uz nabadzības robežas.
Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV): “Latvijā
šobrīd dzīvojam neziņā par Covid-19 otrā uzliesmojuma
viļņa ietekmi uz ekonomiku. Tomēr ir svarīgi, ka sociāli
visneaizsargātākie cilvēki nākamgad var rēķināties ar
ienākumu pieaugumu. Minimālo pensiju un pabalstu celšana
parāda, ka Latvija var būt arī tiesiska un sociāli atbildīga
valsts. Es ceru, ka labklājības jomā uzlabojumus izdosies
panākt arī turpmāk”.
Lai īstenotu Labklājības ministrijas iniciatīvas par minimālo
ienākumu sliekšņu celšanu, nākamgad tiks tērēti 70,7 miljoni
eiro.
Plānots, ka minimālā vecuma pensijas aprēķina bāzi no
nākamā gada cels uz 136 eiro pašreizējo 80 eiro vietā
(personām ar invaliditāti 163 eiro līdzšinējo 122,69 eiro
vietā), kas garantēs, ka minimālā pensija Latvijā būs ne
mazāka par 149,6 eiro. Turklāt pensiju aprēķinā tiks novērtēts
katrs darba stāža gads.
Invaliditātes pensija 1. grupas invalīdiem kopš bērnības
palielināsies no 196,3 uz 260,8 eiro, 2. grupai no 171,77
uz 228,2 eiro, 3. grupai no 122,69 uz 163 eiro. Pārējiem
invalīdiem - 1. grupai no 128 uz 217,6 eiro, 2. grupai no 112
uz 190,4 eiro, bet 3. grupai no 80 uz 136 eiro mēnesī.
Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieaugums
atsevišķām grupām pārsniegs trešdaļu no līdzšinējā apmēra.
Vecuma gadījumā tas pieaugs no 64 līdz 109 eiro. Personām
ar invaliditāti – 1. grupai no 104 līdz 152,60 eiro strādājošiem
un līdz 198,38 eiro nestrādājošiem, 2. grupai no 96 līdz
130,80 eiro strādājošiem un līdz 156,96 eiro nestrādājošiem,
3. grupai no 80 līdz 109 eiro mēnesī.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti
kopš bērnības pieaugs – 1. grupai no 159,50 līdz 190,40 eiro
strādājošiem un līdz 247,52 eiro nestrādājošiem; 2. grupai
no 147,23 līdz 163,20 eiro strādājošiem un līdz 195,84 eiro
nestrādājošiem; 3. grupai no 122,69 līdz 136 eiro.
Tāpat nākamā gada budžetā paredzēts palielināt atbalstu
Oktobris 2020 Nr. 6 (142)

bērniem apgādnieka nāves gadījumā. Bērni līdz sešu gadu
vecumam saņems 136 eiro pašreizējo 92,5 eiro vietā (bērni
ar invaliditāti kopš bērnības vēl papildus 43,5 vai 29,28 eiro).
Savukārt bērni no septiņu gadu vecuma apgādnieka nāves
gadījumā saņems 163 eiro pašreizējo 111 eiro vietā.
Plānots, ka no 2021. gada jūlija tiks dubultots pabalsts aizbildnim
par bērna uzturēšanu (215 eiro mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem
un 258 eiro mēnesī par bērnu 7-17 gadu vecumā). Šim mērķim
valsts tērēs papildus 2,4 miljonus eiro.
No nākamā gada vidus tiks uzlaboti nosacījumi asistentu
pakalpojumu saņemšanai, tostarp kāps asistentu atalgojums. Šim
mērķim valdība vienojusies piešķirt 9,5 miljonus eiro. Vienlaikus
tiks vienkāršota arī asistentu atskaitīšanās kārtība, atsakoties no
detalizētas pierādījumu vākšanas.
Vēl 0,5 miljoni eiro nākamā gada budžetā paredzēti pabalsta
saņēmēju loka paplašināšanai – tostarp ģimenes valsts pabalstu
par bērnu ar invaliditāti izmaksās līdz viņa 20 gadu vecumam.
Papildus, lai turpinātu atbalstīt pensiju saņēmējus, 93,6 milj. eiro
novirzīs, lai 2021. gadā finansētu 2020. gada 1. oktobrī veikto
pensiju indeksāciju.
Savukārt, izmaksas, ko radīs Garantētā minimālā ienākuma
celšana uz 109 eiro mēnesī un mājokļa pabalsta palielināšanu
segs pašvaldības.
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Jaunās grāmatas Rožkalnu bibliotēkas plauktos
Ne tie patiesi mīl grāmatas, kuri tās neaiztiekot glabā skapjos,
bet tie, kuri dienu un nakti tur tās rokā. /Erasms/
Rudens tumšie vakari tā vien aicina paņemt rokās kādu
labu grāmatu, ieritināties siltā segā un sākt lasīt. Rožkalnu
bibliotēkas grāmatu plauktā katrs var atrast sev mīļu grāmatu,
jo septembrī izdarīts kārtējais pasūtījums un savus lasītājus
gaida divdesmit viena jauna grāmata.
Sešas no tām ir latviešu autoru darbi, divas grāmatas ir no
sērijas Vakara Romāns – Andas Rušmanes – Vējas darbs
“Ar kastani kabatā”, grāmatas galvenajai varonei jaunajai
grāmatvedei Diānai neveicas atrast darbu profesijā, tāpēc
viņa piekrīt īslaicīgi pastrādāt brāļa vadītajā noliktavā,
neuzkrītoši izpētot, vai pēdējā laikā konstatētie ievērojamie
preču iztrūkumi ir sistēmas kļūda, vai arī labi organizētas
zagļu komandas rosīšanās . Otrs ir Gunāra Tirzīša romāns
“Sīļa māja”, tas stāsta par Sīļu dzimtu, kuru aizsāk Brencis
Sīlis. Ar gadiem dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē,
tomēr nepazūd, atgriežas pat Brenča mazmazmazdēls Vitis
un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis, pierāda, cik stiprs
ir vairāku paaudžu Sīļiem piemītošais veiksmīga uzņēmēja
gēns. Izdevniecība Latvijas Mediji iespiedusi Dainas Šadres
darbu “Bruņurupuču tango”, sižets aizsākas 1980. gada
vasarā, kad nomaļā Latgales ciemā satiekas divi studenti –
Zina Volkova un Kārlis Kalējs. Viņa, Latgales meitene no
vienkāršas ģimenes, studē ekonomiku, bet viņš ir slavenas
ārstu dinastijas pēctecis. Tā ir mūža mīlestība no pirmā
skatiena, taču Kārļa valdonīgajai mātei ir savs plāns par
dēla laimi... Rakstnieka Arnolda Auziņa jaunākā romāna
nosaukums ir “Virves dejotāja”. Karīnas Račko fani var lasīt
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viņas jaunāko darbu “Netīrā”, tā ir jau viņas piektā grāmata, šajā
stāstā tiek izgaismotas cilvēcības neglītās šķautnes, zemiskas un
liekulīgas attiecību spēles, delikāti morāles jautājumi, kas liks
aizdomāties – cik patiesi dzīvojam mēs paši un kādu attieksmi
saņemam no tiem, kurus uzskatām par sev tuviem, jo vārds
mīlestība pats par sevi ir pilnīgi tukšs un neko nenozīmē. sestā
grāmata ir Zanes Nuts “Zosāda”, tas ir īsts dāmu romāns, bēgot
no laulības problēmām un dzīves smacējošās vienmuļības, galvenā
varone Gunta cer atrast patvērumu Itālijas Alpu kalnu klusumā,
taču tā vietā iepazīst vēl neapjaustu kaisli un emocijas, kas strauji
maina viņas personību un uztveri.
Tulkotās literatūras plauktā ir arī vācu rakstnieces Monas Kastenas
romāna “Glābiet mani” turpinājums “Glābiet viņu”. Keitas
Kvinnas jaunākajā grāmatā “Ļaunuma puķes” abi pasaules kari ir
fons, lai aizraujošā stāstā mēs uzzinātu par spiedžu organizāciju,
kas reāli pastāvējusi Francijā, un cilvēcisku izvēli, kad jāizraugās
turpmākais ceļš. Arī angļu rakstniecei Adelei Pārksai ir jauns
bestsellers “Lielais laimests”. Somu rakstnieces Mias Kankimeki
darbs “Sievietes, par kurām domāju naktīs” ir beletristikas,
zinātniskās literatūras un ceļojumu dienasgrāmatas apvienojums,
ko caurvij personiskas pārdomas. Spriedzes romānu cienītāji var
lasīt vācu rakstnieces Judītes Mērčantas darbu “Elpo, anglietes
Karolīnes Mitčelas romānu “Zelta krātiņš” un amerikāņu rakstnieka
Maikla Ledvidža grāmatu “Nekad neapstājies”.
Grāmatu krājums papildināts arī ar trijām jaunām dzejas grāmatām
– Kornēlijas Apškrūmas “Mirkļa pieskāriens”, Ivetas Reinsones
pārdomas prozā un dzejā “Ņem manu vālodzes dziesmu sev
dvēselē”, kā arī amerikāņu dzejnieces Rupi Kauri krājums “Saule
un viņas puķes”, tā ir dzeja sievietēm.
Paši mazākie lasītāji var lasīt Svena Nūrdkvista grāmatiņas par
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večuku Petsonu, kurš ir jau pazīstams no stāsta “ Petsona
Ziemassvētku ciemiņi” – “Pankūku torte” un “Kad Finduss
bija maziņš un pazudis ”. Jaunākā skolas vecuma bērniem
piedāvājumā latviešu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa jaunākā
grāmata par lācēnu Tobiasu “Tobiass un rakstnieks” un
Mariana Orļana “Detektīvs Snīpis un nolaupīšana”. Viena
dzejas grāmata ir arī bērniem, Ērikas Bērziņas darbs ar
nosaukumu “Mammas dzejoļi”.
Rudens ir arī laiks, kad sākas preses izdevumu abonēšana
jaunajam gadam, atnāciet uz bibliotēku un izsakiet savas
vēlmes, kādus žurnālus un laikrakstus Jūs vēlētos lasīt
2021. gadā.
Uz tikšanos bibliotēkā,
vadītāja Iveta.

OZOLUPE

Grāmatu draugu ievērībai!

Pašlaik, kad iespējas apmeklēt publiskas vietas
paliek arvien problemātiskāk, vēlos atgādināt, ka pastāv
iespēja bibliotēku apmeklēt attālināti. E-bibliotēkā, ir
iespēja izvēlēties grāmatas 19 kategorijās – piemēram,
bērnu grāmatas, romāni, dzeja, bizness un karjera, kā arī
kriminālromāni un citi. Katru trešdienu grāmatu krājumam
tiek pievienoti jauni eksemplāri. Tā grāmatas var atrast katrs
savai gaumei. Grāmatu var izņemt jebkurā sev piemērotā
diennakts stundā, noteicošais ir tikai pašu vēlēšanās lasīt.
Pieteikties par lasītāju un saņemt pieeju var vienu reizi
apmeklējot bibliotēku un saņemt pieejas datus. Turpmāk
apmeklēt bibliotēku klātienē vairs nebūs nepieciešams.
Konsultēt par e-grāmatas lietošanu var arī telefoniski.
Alda Upeniece,
Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas vadītāja.
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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/

