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OZOLUPE 
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 7 (116) 14. 09. 2017. 

Rudens saule „Kastaņos”. Skaidrīte Medne 

Vārkavas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  ir uzsā-
kusi  veselības veicināšanas projektu, kura 
ietvaros novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta 
iespēja bez maksas piedalīties dažādos ar 
veselību saistītos pasākumos, apmeklēt lekci-
jas, seminārus, vingrošanas nodarbības.  

 Vairāk skat. 7. lpp.  

Lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plū-
du rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultū-
raugu sējumi un sagatavotais siens, ir iespēja 
pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, 
iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas 
veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojāju-
miem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikša-
nās sistēmas izdrukāta 2017.gadā iesniegtā Vie-
notā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezī-
mē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauk-
saimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija 
sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platī-
bām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī 
sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas 
veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai 
paredzētās zālāju platības un papuvi, 
bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena dau-
dzums. Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, 
LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā 
veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot 
piedalīties saimniecības pārstāvi.  
Informāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem var 
sniegt  arī novada lauku attīstības speciālistei  
Ilgai Ušackai  (T.: 28621460)   

Vairāk skat. 10. lpp. 

Ar ziediem un laba velējumiem  uzsākts jaunais 
mācību gads. Vārkavas vidusskolā skolas gaitas 
jaunajā mācību gadā uzsāk 14 pirmklasnieki.   

Vairāk skat. 5. lpp. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/kompensacijas/pludu-nodarito-zaudejumu-kompensacijas/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/kompensacijas/pludu-nodarito-zaudejumu-kompensacijas/
https://eps.lad.gov.lv/login
https://eps.lad.gov.lv/login
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 4. augustā notika Vārkavas novada domes  
ārkārtas sēde, 22. augustā notika Vārkavas  
novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas, 
Attīstības un infrastruktūras komitejas ap-
vienotā sēde, 29. augustā notika Vārkavas    
novada domes kārtējā sēde.  
 
Ārkārtas sēdē 04.08.2017. tika izskatīti divi dar-
ba kārtības jautājumi: „Par grozījumu Vārkavas 
novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā 
Nr.83 “Vārkavas novada domes pastāvīgo ko-
miteju izveidošana un deputātu ievēlēšana pas-
tāvīgo komiteju sastāvā”, „Par maksas pakalpo-
jumu apstiprināšanu ESF projekta “Atbalsts ilg-
stošajiem bezdarbniekiem Nr.9.1.1.2/15/I/001 
atbalsta pasākuma “Motivācijas programma 
darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpo-
jumi ” īstenošanai bezdarbniekiem Vārkavas 
novada pašvaldībā”.  
 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 10.punktu,  55.pantu 
un  2017.gada 25.jūlija Vārkavas novada 
domes lēmumu Nr.129 ”Par Vārkavas nova-
da domes deputāta pilnvaru nolikšanu pirms 
termiņa”, Vārkavas novada dome, atklāti 
balsojot nolemj atbrīvot no Attīstības un in-
frastruktūras jautājumu pastāvīgās komite-
jas locekļa amata Skaidrīti Medni un ievēlēt 
deputātu Andri Lazdānu Vārkavas novada 
domes un Attīstības un infrastruktūras jautā-
jumu pastāvīgās komitejas sastāvā. 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, Vārkavas novada dome , at-
klāti balsojot nolemj apstiprināt Maksas pa-
kalpojumus ESF projekta “Atbalsts ilgstoša-
jiem bezdarbniekiem Nr.9.1.1.2/15/I/001 at-
balsta pasākuma “Motivācijas programma 
darba meklēšanai un sociālā mentora pakal-
pojumi ”īstenošanai bezdarbniekiem Vārka-
vas novada pašvaldībā: īstermiņa telpu no-
mas maksas aprēķins Izstāžu zālei Vārkavā, 
1 stunda 0,48 EUR bez PVN, 0,58 EUR ar 
PVN. Ēdināšanas pakalpojumu (pusdienas) 
izmaksas bezdarbnieku projektam 1 cilvē-
kam 2,48 bez PVN, 3,00 ar PVN.  

 
29.08.2017. kārtējā domes sēdē tika izskatīti 
septiņi darba kārtības jautājumi:  Par zemes ga-
bala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un ze-
mes ierīcības projekta izstrādi; Par medību tie-
sību nomu; Par pamatlīdzekļu norakstīšanu; 
Par finansējuma piešķiršanu; Par grozījumu lē-
mumā; Par Vārkavas novada vēlēšanu komisi-

jas izveidi; Par izglītojamo skaitu. 
 Pamatojoties uz biedrības „Preiļu mednieku 

kluba "Atpūta 98" iesniegumu un  pamatojo-
ties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās da-
ļas 14.punkta „a” apakšpunktu un 27.punktu, 
Medību likuma 1.panta 4.punktu, 9.punktu, 
10.punktu, un ņemot vērā 22.08.2017. ap-
vienoto komiteju sēdes atzinumu,  Vārkavas 
novada dome atklāti balsojot nolēma: no-
slēgt līgumu ar biedrību „Preiļu mednieku 
kluba "Atpūta 98"”, par medību tiesību nomu 
pašvaldības valdījumā esošos zemes gaba-
los. Medību tiesību nomas līgums tiks slēgts 
uz 10 gadiem. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2009. gada 15. decembra noteiku-
miem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestā-
des kārto grāmatvedības uzskaiti”,  norakstī-
šanas aktu Nr.3, un, ņemot vērā 
22.08.2017.apvienoto komiteju sēdes atzi-
numu, Vārkavas novada dome atklāti balso-
jot nolemj: sakarā ar nolietošanos, atļaut  
izslēgt no Rožkalnu bibliotēkas grāmatvedī-
bas uzskaites pamatlīdzekļus—
monogrāfiskos izdevumus  (164 eksemplā-
rus) par summu 57,92 EUR; sakarā ar nolie-
tošanos, atļaut izslēgt no Vanagu bibliotēkas 
grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus—
nolietojušās grāmatas 200 eksemplārus par 
summu 280,53 EUR; sakarā ar nolietoša-
nos, atļaut izslēgt no Upmalas bibliotēkas 
grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus —
nolietojušās grāmatas 187 eksemplārus par 
summu 334,10 EUR, saturiski novecojušas 
grāmatas 53 eksemplārus par summu 62,96 
EUR.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 
vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus  
citos likumā paredzētajos gadījumos, un  
ņemot vērā 2017.gada 22.augusta apvieno-
to komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas nova-
da dome atklāti balsojot nolemj nepiešķirt 
SIA “ZiņasTV” lūgto finansējumu projekta 
“Lai dzīvo bērni” īstenošanai. 

 Vārkavas novada dome izskatīja Latvijas 
Pašvaldību savienības, 03.08.2017. un 
“Kokneses fonda” aicinājumu Latvijas paš-
valdībām par materiāla sagādi Likteņdārza 
Lielajam kalnam. Pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš 
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pie-
ņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
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gadījumos, un ņemot vērā 2017.gada 
22.augusta apvienoto komiteju sēdes atzinu-
mu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot 
nolemj piešķirt  100 EUR no neparedzēto bu-
džeta līdzekļu sadaļas materiāla  iegādei Lik-
teņdārza Lielajam kalnam. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 
12.pantu, 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā 
2017.gada 22.augusta apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome   
atklāti balsojot nolemj: Izveidot darba grupu 
Kārtības, kādā Vārkavas vidusskolā  tiek   
organizēta  „B”  kategorijas  autovadītāju   
teorētiskā  un  praktiskā  apmācība, kā  arī  
autovadītāja  apliecības  iegūšana izstrādā-
šanai līdz 2017.gada 15.septembrim. Finan-
sēt 2017./2018. mācību gadā Vārkavas     
vidusskolas izglītojamiem „B” kategorijas   
autovadītāju   teorētiskās  un  praktiskās ap-
mācības, kā  arī  autovadītāja  apliecības  
iegūšanu. Finansējumu paredzēt Vārkavas 
vidusskolas 2018.gada budžetā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosa-
ka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pār-
stāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, 
valdēs un darba grupās, Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 

5.panta pirmo daļu, Vārkavas novada domes 
pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošiem 
noteikumiem Nr.1 „Vārkavas novada pašval-
dības nolikums” 10.1.1.apakšpunktu, Agne-
ses Krūmiņas 14.07.2017., Dzintara Cimdiņa 
30.07.2017., Aijas Bitinas 30.07.2017., Andra 
Lazdāna  31.07.2017.,Ivetas Stivriškas 
31.07.2017., Silvijas Vingres 31.07.2017, 
Vēsmas Želves 31.07.2017., iesniegumu, 
Vārkavas novada dome, atklāti balsojot  no-
lemj: Izveidot Vārkavas novada vēlēšanu ko-
misiju 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā: Aiju 
Bitinas, Ivetu Stivrišku, Dzintaru Cimdiņu,  
Andri Lazdānu, Silviju Vingri, Vēsmu Želvi, 
Agnesi Krūmiņu.  

 Vārkavas novada dome 28.augustā saņēma 
Vārkavas vidusskolas direktores I. Kivlenie-
ces iesniegumu par atļauju uzsākt 2017/2018 
mācību gadu ar nepilnu skolēnu skaitu 3., 7., 
10., 11. un 12.klasē.Pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, un ņemot vērā Vārkavas vidussko-
las direktores I.Kivlenieces iesniegumu, Vār-
kavas novada dome, atklāti balsojot nolemj: 
Atļaut uzsākt izglītību ar šādu izglītojamo 
skaitu: 3.klasē – 4 izglītojamie; 7.klasē – 7 
izglītojamie; 10.klasē – 5 izglītojamie; 
11.klasē – 6 izglītojamie; 12.klasē – 9 izglīto-
jamie. 

Augusts/septembris 2017 Nr. 7 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības       
inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu  

departaments informē  

Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspek-
cijas Bāriņtiesu un 
audžuģimeņu depar-
taments informē, ka 
Labklājības ministrija 
un Rīgas Stradiņa 
universitātes Stoma-
toloģijas institūta Te-

rapeitiskās stomatoloģijas klīnikas Bērnu 
nodaļa un RSU Zobārstniecības fakultātes 
Bērnu studentu klīnika ir parakstījusi sa-
darbības memorandu. Sadarbības mērķis 
ir sekmēt audžuģimenē esošu bērnu mutes 

dobuma veselības aizsardzību. 

Ņemot vērā minēto, lūdzam informēt audžuģimenes par iespēju audžuģimenē esošajiem bērniem no 
septembra veikt pierakstu bērnu mutes dobuma diagnostikai, individuāla plāna sastādīšanai un ārst-
niecībai. Lai veiktu pierakstu, kā arī noskaidrotu detalizētāku informāciju par zobārstniecības pakal-
pojuma saņemšanu, aicinām no 29. augusta sazināties ar kontaktpersonu Antru Matušonoku pa tālr. 
27065326. 

Iespēja saņemt mutes dobuma diagnostiku, individuāla plāna sastādīšanu un ārstniecību attiecas arī 
uz aizbildnībā esošiem bērniem. 

Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandi-
dātu pieteikšanos uz sezonas vakancēm  (uz no-
teiktu     laiku) - APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 
(profesijas kods: 818204). 
 
Prasības pretendentiem: 
• atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā; 
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
• spēja pastāvīgi plānot darbu; 
• augsta atbildības sajūta. 

 
Pieteikumu, CV un izglītības dokumentus iesniegt  
personīgi līdz 2017. gada 22. septembrim plkst. 
16.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārka-
vā,  Upmalas pagastā, Vārkavas novadā. Tālrunis uzzi-
ņām: 28239646. 



 

 

OZOLUPE  

www.varkava.lv 

NODERĪGA INFORMĀCIJA 

4 

Augusts/septembris 2017 Nr. 7 

Vārkavas novada skolēnu autobu-
su maršruta Nr.1 saraksts 

(šoferis Aivars Dambītis,  
t.: 29409820) 

 (Vanagi – Vecvārkava)  
Uz skolu 

8.00 Vilcāni 

8.10 Vanagi 

8.15 Šķilteri 

8.20 Mačāni 

8.25 Melnā zeme 

8.30 Mačāni 

8.35 Zabludnīki 

8.40 Vārkavas vidusskola 

Skolēnu autobusu maršrutu saraksts 

Vārkavas novada skolēnu autobu-
su maršruta 

 Nr.1a saraksts 
(šoferis Aivars Dambītis,  

t.: 29409820) 
 

No skolas 

 

15.45 Vārkavas vidusskola 

15.53 Brakovski 

15.55 Berezovka 

15.58 Lauski 

16.00 Brodūži 

16.03 Mežarijas 

16.05 Vārkavas vidusskola 

16.10 Zabludnīki 

16.15 Mačāni 

16.20 Melnā zeme 

16.25 Mačāni 

16.28 Šķilteri 

16.30 Vanagi 

16.35 Vilcāni 

Vārkavas novada skolēnu autobusu 
maršruta Nr.2 saraksts 

(Neicenieki – Rimicāni – Vecvār-
kava - Rimicāni)  

(šoferis Andris Jakimovs,  
t.: 29501967) 

 

 

8.00 Neicenieki 

8.03 Augšmukti 

8.05 Alkšņāres 

8.08 Līdums 

8.10 Jaundzemi (labos laika 
apstākļos) 

8.15 Kvedervecumi 

8.18 Brieži 

8.20 Strodi 

8.25 Rimicāni 

8.28 Vingri 

8.30 Vet. iecirknis 

8.35 Vārkavas vidusskola 

8.45 
(50) 

Rimicāni 

 

 Vārkavas novada skolēnu auto-
busu maršruta    
Nr.2a saraksts 

(Rimicāni – Vecvārkava – Rimicā-
ni - Neicenieki) 

(šoferis Andris Jakimovs, t.: 
29501967) 

No skolas (vakarā) 

 

15.35 Rimicāni 

15.45 Vārkavas vidus-
skola 

15.48 Vet. Iecirknis 

15.52 Vingri 

15.55 Rimicāni 

16.00 Strodi 

16.05 Brieži 

16.07 Kvedervecumi 

16.10 Jaudzemi (labos 
laika apstākļos) 

16.13 Līdums 

16.15 Alkšņāres 

16.18 Augšmukti 

16.20 Neicenieki 

Vārkavas novada skolēnu  
autobusu maršruta Nr.3 saraksts 
(Vecvārkava – Preiļi – Vārkava 

– Vecvārkava)  
(šoferis Jāzeps Kokorīts,  

t.: 29501857) 
 

 

 
 
 

 
 

No skolas 15.45 

7.35 Vecvārkava 

7.40 Kaļvi 

7.43 Šaripovka 

7.45 Stabulnieki 

7.47 Piliškas 

7.50 Krustceles 

7.55 Dovole 

8.05 Preiļu siera rūpnīca 

8.10 Preiļi autoosta 

8.20 Šķilteri 

8.25 Gruzdinovka 

8.35 Vārkava 

8.40 Vārkavas vidusskola 

8.40 Vārkavas vidusskola 

8.45 Lidlauks 

8.50 Vārkavas vidusskola 

Vārkavas novada skolēnu auto-
busu maršruta Nr.4 saraksts 
(Arendole – Vecvārkava)  
(šoferis Jānis Augšpūls, t.: 

28657538) 
 

 

8.00 L. Stradiški 

8.05 Aizalksne 

8.10 Cimuški 

8.13 Mizovski 

8.15 Kalēji 

8.20 Lazdāni 

8.25 Vārkavas vidusskola 

Vārkavas novada skolēnu auto-
busu maršruta Nr.4a saraksts 
(Vecvārkava – Brakovski) 

(šoferis Jānis Augšpūls  
t.: 28657538) 

 

 

8.30 Brakovski 

8.35 Berezovka 

8.37 Lauski 

8.40 Brodūži 

8.43 Mežarijas 

8.45 Vārkavas vidus-
skola 

(Vecvārkava – Arendole) 
(šoferis Jānis Augšpūls 

 t.: 28657538) 

No skolas (vakarā) 
 

15.45 Vārkavas vidusskola 

15.50 Lazdāni 

15.55 Kalēji 

15.58 Mizovski 

16.00 Cimuški 

16.05 Aizalksne 

16.10 L. Stradiški 
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Septembris Vārkavas vidusskolā 

Kad dārzos sāk ziedēt asteres un gladiolas, un 
ceļmalas bērzi nomet pa zeltainai lapai, klāt ir 
septembris – mācību gada pirmais mēnesis. 
Kaut arī šī vasara bija lietaina, Zinību dienā tā 
visus skolēnus, skolotājus un vecākus sveica 
ar jauku un saulainu laiku. 

Šogad skolas gaitas Vārkavas vidusskolā uz-
sāka 14 pirmklasnieki. Sveikt visu skolas  ko-
lektīvu svētkos bija ieradusies  Vārkavas nova-
da domes priekšsēdētāja A. Brakovska, viņas 
vietniece A. Vilcāne, vecāku padomes priekš-
sēdētāja D. Upeniece, kā arī muša no Lotes 
ciema ( D. Stubure). 
Skolas direktore I. Kivleniece visus klātesošos 
sveica Zinību dienā, kā arī iepazīstināja ar jau-
najiem pedagogiem. Krievu valodu un sociālās 
zinības mācīs Faina Timošenko, sportu – Jānis 
Pokšāns, ģeogrāfiju un ekonomiku — Andris 
Punculis. 
Septembris ir Dzejas mēnesis. 11. septembrī 
9.-12. klašu skolēni tikās ar dzejnieci-tulkotāju 
Ingmāru Balodi, 13. septembrī 1.-4.klašu sko-
lēni apmeklēja Dzejas dienu pasākumu 
Rožkalnu bibliotēkā, bet 15. septembrī „Dzīvās 
bibliotēkas” ietvaros būs tikšanās ar trim rado-
šām personībām — dzejnieku, publicistu,     

docētāju un raidījumu vadītāju Valentīnu Luka-
ševiču, dzejnieku un rakstnieku Raibū, un 
dziesmu autoru, mūziķi un grupas „Dabasu Du-
rovys” līderi  Arni Slobožaņinu. 
Par godu Tēva dienai, 8.septembrī visi intere-
senti tika aicināti uz piedzīvojumu skrējienu 

„Vārkavas bezceļi 2017”. Šogad skrējienā pie-
dalījās 80 drosmīgi dalībnieki. 
Notika arī skolas padomes sēde, kuras laikā 
tika pārrunāts svarīgākais mācību un audzinā-
šanas darbā 2017./2018.m.g. 
Lai pārbaudītu savu zobu veselību, visiem sko-
lēniem bija iespēja apmeklēt Zobu busiņu. 
Septembra otrajā un trešajā nedēļā notiek arī 
zobu labošana. 
Šinī mācību gadā skola ir iesaistījusies dažā-
dos projektos: 
     ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs”, 
     ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individu-

ālo kompetenču attīstībai”, 
      ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācī-

bu pārtraukšanas samazināšanai”. 
 

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā:  
S. Stankeviča, H. Ērgle 
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Augustā tika aizvadīti Vārkavas novada svētki 

Ar dažādiem pasākumiem un 
kopā būšanas prieku no 4. līdz 6. 
augustam tika svinēti Vārkavas 
novada svētki. 
Triju dienu pasākumu cikls tika 
ieskandināts ar pašmāju pašdar-
bības kolektīvu koncertu “Vieta, 
kur satiekas mirkļi, kas vieno!”. 
Mūsu pašdarbības kolektīvi kār-
tējo reizi skatītājus  pārsteidza ar 
savu izdomu, drosmi un priekš-
nesumu dažādību.  Arī pasāku-
mā nejauši nonākušais ceļinieks 
Artūrs no Aglonas puses, tika 
pārliecināts, ka Vārkavas novadā 
ir visradošākie pašdarbības    
kolektīvi, atrodas visskaistākie 
dabas objekti un ciemi, un dzīvo 
vismutīgākās un skaistākās mei-
tenes.  Runā, ka ballē, kas notika 
pēc koncerta, ceļinieks Artūrs 
esot sastapis savu nākamo sie-
vu.  Ne jau velti precinieki jau 
izsenis skaistākās meitas brau-
kuši lūkoties uz Vārkavu.  
Sestdienas pirmā puse aizritēja 
sportiskā garā, jo kā jau tradicio-

nāli Vārkavas vidusskolas stadio-
nā norisinājās Vārkavas novada 
sporta spēles. Šeit pilnā sparā 
noritēja strītbola un volejbola   
sacensības. Tāpat dalībnieki va-
rēja izmēģināt savus spēkus 
šautriņu mešanā, niršanas sa-
censībās, armrestlingā, spēka 
vīru stafetē u.c. Šogad kā 
jaunums tika piedāvāta iespēja 
izmēģināt spēlēt burbuļfutbolu.  
Paši  mazākie sportot gribētāji 
varēja no sirds izlēkāties piepū-
šamajās atrakcijās un  izmēģināt 
spēkus “makšķerēšanā”. Čaklā-
kie, ātrākie un stiprākie saņēma 
medaļas un kausus.  Spēlēs pie-
dalījās arī citu novadu viesi.  

Vakarpusē novada svētku dalīb-
nieki tika aicināti apmeklēt Vārka-
vas novada Kultūras centra māk-
slas pulciņa dalībnieku gleznu 
izstādi, ko veido 58  dažādās teh-
nikās gleznotas gleznas. Izstādē 
ir apskatāmi Vārkavas vidussko-
las skolēnu Vinetas Macuļēvičas, 
Ditas Ruzģes, Aurēlijas Pujiņas, 
Līgas-Madaras Upenieces,     
Sigitas Stivriškas, Natālijas Kuz-
ņecovas, Sindijas Upenieces, 
Laimas Kokiņas, Sandras Bra-
kovskas, Maijas Lazdānes, Līvas 
Vaivodes – Šultes, Ances Jaun-
dzemas, Liliānas Gavares un Ilvi-
jas Caunas  darbi. Ar savām   
sajūtām, iedvesmu un radošajām 
izpausmēm gleznu veidā izstādē 
piedalījās  arī Kristīne Plote, Ārija 
Putāne, Dinija Upeniece, Iveta 
Lazdāne un  Helēna Ērgle. Tāpat 
visi interesenti bija laipni lūgti ap-
meklēt arī Vārkavas Novadpēt-
niecības muzeja klēti, kur bija 
izveidota izstāde par kāzu tēmu. 
Vecvārkavas muižas parkā dar-

bojās mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš, kur katrs apmeklētājs  
varēja iegādāties kādu amatnie-
cības izstrādājumu. Plkst. 19.30 
ar svētku uzrunu uzstājās Vārka-
vas novada domes priekšsēdētā-
ja Anita Brakovska.  Uzrunas lai-
kā novada cilvēkiem tika pa-
sniegti Latgales plānošanas reģi-
ona  Pateicības raksti par īpa-
šiem nopelniem. Par nesavtīgu 
prāvesta pienākumu veikšanu, 
atsaucību un kalpošanu Vārka-
vas draudzē jau 42 gadus ar Pa-
teicības rakstu tika apbalvots 
prāvests Onufrijs Pujats,  par iz-
cilu darbu izglītības jomā, vadot 
Rimicānu pamatskolu, pēc tam 

Rimicānu pirmskolas izglītības 
iestādi, par aktīvu iesaistīšanos 
biedrības “Dzintars 2007” darbā 
Pateicības raksts tika pasniegts 
Veltai Ziemelei, par nesavtīgu 
darbu un atbildīgi nostrādātiem 
46 gadiem Vārkavas medpunktā 
ar plānošanas reģiona Pateicības 
rakstu tika apbalvota Valentīna 
Vaivode, par spēcīgas un moder-
nas zemnieku saimniecības iz-
veidošanu un attīstīšanu vairāku 
gadu garumā Pateicības rakstu 

saņēma z/s “Smilgas” īpašnieks 
Jāzeps Lazdāns. Ar Latgales plā-
nošanas reģiona Atzinības rakstu 
par mūža ieguldījumu novadpēt-
niecībā tika godināts Jānis Vai-
vods. 
Uzrunas laikā novada domes 
priekšsēdētāja kā goda un cieņas 
apliecinājumu novadā deklarēta-
jiem Černobiļas AES seku likvi-
dēšanas dalībniekiem pasniedza 
LR Iekšlietu ministrijas 
"Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka piemiņas 
zīmi", tādā veidā pasakoties par 
aktīvu un pašaizliedzīgu piedalī-
šanos avārijas seku likvidēšanā.  
Piemiņas zīme tika pasniegta 
Jānim Kancānam,                   

Antonijam Gadzānam  (turp. 9.lpp.)                          
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Veselības projekta aktivitātes augustā  

Vārkavas novada dome sadarbībā ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru realizē projektu 
“Veselības veicināšanas un profilakses pasā-
kumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā”, 
projekts tiek realizēts ESF  Darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību vese-
lības veicināšanas un slimību profilakses pa-
kalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veici-
nāšanai un slimību 
profilaksei” ietvaros.  
Projekta mērķis ir   
uzlabot pieejamību 
veselības veicināša-
nas un slimību profi-
lakses pakalpoju-
miem Vārkavas nova-
da sabiedrībai. Pro-
jekta galvenās darbī-
bas tiek vērstas uz 
iedzīvotāju neveselī-
go paradumu maiņu, 
fizisko aktivitāšu    
veicināšanu, uzlabo-
jot savu vispārējo ve-
selības stāvokli, kā 
arī veicot sirds un 
asinsvadu slimību 
profilaksi, onkoloģijas 
profilaksi, perinatālās 
un neontālās veselības veicināšanu. Lai veici-
nātu garīgās veselības stiprināšanu, tiks orga-
nizētas psihologu lekcijas un nodarbības, kā arī 
tiks nodrošināti īpaši pasākumi senioriem. Dau-
dzas aktivitātes vērstas uz vidusskolas un 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un 
viņu vecākiem. Laika posmā no 2017. gada 
līdz 2019. gadam projekta aktivitātēs paredzēts 
iesaistīt vismaz 425 personas. 
Aktivitātes aizsākās augustā ar ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībām fizioterapeita vadībā, 
kas ļauj uzlabot vispārējo veselības stāvokli. 
Nodarbības notiek otrdienās Vārkavā, Vārka-
vas Tautas namā, no plkst.17:00 līdz 18:00,  
trešdienās Vecvārkavā, Vārkavas vidusskolas 
aktu zālē, no plkst. 17:00 līdz 18:00., ceturtdie-
nās Rimicānos, Rožkalnu Kultūras namā, no 

plkst. 18:00 līdz 19:00. Nodarbības norisināsies 
līdz pat decembra beigām. Vingrošanas nodar-
bības vada fizioterapeite Līga Lazdāne. Šobrīd 
vingrošanas aktivitātēs iesaistījušies 48 vingro-
tāji, gaidām arī citus interesentus. 
18. augustā IAC Vanagi notika Veselības die-
na, kas tika veltīta sirds veselībai. Lektores  
iepazīstināja Veselības dienas apmeklētājus ar 
noderīgu un interesantu informāciju par sirds 
veselību, kā arī tika apgūti vingrinājumi, kas 
mazina stresu un palīdz atslābināties. 
24. augustā notika tikšanās ar dūlu Veroniku 
Tabūni, kas pasniedza lekcijas par mazuļa gai-
dīšanas laiku un nākšanu pasaulē, kā arī rādīja 
atslābinošus un iedvesmojošus vingrinājumus 
sievietēm. 
Siltā un vasarīgā dienā – 29. augustā, notika 

orientēšanās pasākums bērniem. Īsi pirms   
mācību gada sākuma bērni varēja ne tikai pas-
portot un risināt dažādus interesantus uzdevu-
mus kontrolpunktos, bet arī fizioterapeites vadī-
bā iemācīties, kā pareizi iesildīties sportošanai 
un kā atslābināties un izstiepties pēc sportoša-
nas. 
Kopumā augustā projekta aktivitātēs ir iesaistī-
jušies 63 interesenti. Uz turpmākajām projekta 
aktivitātēm, gaidām ari citus! Lūdzam sekot lī-
dzi informācijai Vārkavas novada domes mājas 
lapā un sociālajos tīklos, kā arī afišām uz ziņo-
jumu dēļiem. 
 

Linda Pudule 
Vārkavas novada domes projektu vadītāja un 

NVPT koordinatore 
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8. septembrī notika viens no gaidītākajiem sep-
tembra pasākumiem piedzīvojumu meklētājiem 
— skrējiens “Vārkavas bezceļi”, kas Vecvārka-
vā norisinājās jau divpadsmito reizi. Šogad ie-
rastais skrējiena maršruts tika nedaudz mai-
nīts, jo lielo lietavu dēļ daži trases posmi ir ap-
plūduši. Distances garums, kas bija jāpievar 
skrējējiem bija 8,2 km. Kopumā sacensībās 
piedalījās 80 dalībnieki – Vārkavas vidusskolas 
skolēni, vietējie iedzīvotāji, Preiļu izglītības ie-
stāžu skolēni, jaunsargu vienības pārstāvji, 
Riebiņu vidusskolas skolēni u.c. 
Katrs skrējējs finišā, Vecvārkavas estrādē, tika 
sagaidīts ar ovācijām un saņēma diplomu.    

Kā ierasts, 
bija pado-
māts arī 
par siltu 
tēju. Pēc 
visu dalīb-
nieku fini-
ša, Vārka-
vas vidus-
skolā noti-
ka dalīb-
nieku ap-
balvošana. 
Galvenais 
tiesnesis 
E.Vaivods 
un sekre-

tāre S. Stankeviča ātrākajiem skrējējiem pa-
sniedza medaļas un kausus.  
 

Jaunāko meiteņu grupā ātrākā bija Sanija Pop-
lavska (1:01:32), otrajā vietā Viktorija Kosni-
kovska (1:01:36), trešajā — Elizabete Some 

(1:01:54). Jaunāko puišu gru-
pā ātrākais bija Elvis 
Jaudzems (0:51:42,7). Ervīns 
Brakovksis (0:56:40,8). Matīss 
Sparāns (0:57:19,2).  
2002.-2004. g. dzimušo meite-
ņu grupā ātrākā bija Melisa 
Vanaga (0:50:08,3),  Viktorija 
Pujiņa (0:54:49,9),  Vineta Ma-
culeviča  (0:58:57,0). Puišu 
grupā: Raivis Žihars (0:42:08),  
Andis Briška (0:42:45),  Mar-
kuss Kurašovs (0:43:41).  
1999.-2001.g.dz. jauniešu gru-
pā ātrākā bija  Līga Klibā 
(0:51:05,5),  Evija Meluškāne 
(0:51:23,4), Valija Vanaga 
(0:52:05,2), puišu grupā: Rai-
ners Trubačs (0:34:09,2), Ed-

gars Nikiforovs (0:35:29,6),  Sandis Rudzāts 
(0:36:15:8).  
1983.—1998.g.dz. sieviešu grupā ātrākās bija:  
Skaidrīte Vulāne (0:46:57,2),  Ruslana Ruden-
ko (0:51:36,2), Rita 
Ruskiha  (0:51:46,7). 
Vīriešu grupā: Re-
nārs Valdonis 
(0:36:11,3), Vladi-
slavs Stabulnieks 
(0:41:28,8), Lauris 
Vilcāns (0:41:28:1).  
1972.-1982.g.dz. vī-
riešu veterānu grupā  
1.vieta Ingaram Puji-
ņam (0:39:28,2), An-
tonam Upeniekam 
(0:45:49,1), Valēri-
jam Pastaram 
(0:49:06,5).  
1971.g.dz. un vecā-
ko vīriešu veterānu grupā ātrākais bija Pēteris 
Druķis (0:36:49,4), Aivars Žugris (0:39:31,0) un  
Leonīds Valdonis  (0:45:11,4).  
Kopvērtējumā sievietēm vislabākos rezultātus 
parādīja Skaidrīte Vulāne (Riebiņu vsk.), Meli-
sa Vanaga (Vārkavas vsk.) un Līga Klibā 
(Preiļu nBJSS).  
Kopvērtējumā vīriešiem labākie bija Rainers 
Trubačs (Preiļu nBJSS), Edgars Nikiforovs 
(Preiļu n BJSS) un Renārs Valdonis (Preiļi).  
 
Apsveicam visus drosmīgos sacensību dalīb-
niekus! Gaidām uz skrējienu ari nākamajā    
gadā!  

Vārkavas novada domes sabiedrisko 
 attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka 

Piedzīvojumu skrējiens “Vārkavas bezceļi 2017”  noskriets 
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LLKC Preiļu konsultā-
ciju birojs 28.09.2017. 
rīko pieredzes apmaiņas 
braucienu zivsaimniecī-
bā "Zivsaimniecības no-
zares attīstības iespējas 
- no zivju mazuļa audzē-
šanas līdz produkcijas 

pārstrādei un realizācijas iespējām. Tūris-
ma iespēju dažādošana". 
Maršruts: Preiļi - AS "Nagļi" - SIA 
"Vlakon"- ZS "Kalēji"- Preiļi. Interesen-
tiem pieteikties pie LLKC Preiļu konsultā-
ciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes 
Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681. 
Vietu skaits ierobežots.   
Dalības maksa 5 EUR.  

Pašdarbības kolektīva  
„Dziedi līdzi” jubilejas pasākums 

 
14. oktobrī  plkst. 20.00 Vanagu IAC  
notiks pašdarbības kolektīva „Dziedi 
līdzi” jubilejas pasākums.  
 

Ieeja līdzi ņemot groziņus.  
 

Balli spēlēs grupa „Klaidoņi”.  

6. oktobrī, Preiļu novada domes zālē 
SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs" rīko izglītojošu semināru 
"Nepieciešamo dokumentu sagatavoša-
na darba inspekcijas un ugunsdrošības 
pārbaudēm saimniecībā". 

(turp. no 6.lpp.) Vitoldam Rubi-
nam (balvu saņēma brālis  
Remigejs Rubins).  
Vakara turpinājumā brīnišķīgu 
svētku koncertu pusotras 
stundas garumā sniedza lielis-
kais Belcanto orķestris, tenors 
Dainis Skutelis un vokāliste ar 
samtaino balsi Ineta Rudzīte. 

 Pēc koncerta svētku apmek-
lētāji varēja izdejoties ballē, 
kur par mūziku un jautru nos-
kaņojumu gādāja grupa 
“Liepavots”. 
Svētdienas pasākumi iesākās 
Vārkavas Vissvētās Trīsvienī-
bas Romas katoļu baznīcā, 
kur plkst. 11.30 ar svētku kon-
certu uzstājās Līvānu jauktais 
koris “Rubus”. Pēc brīnišķīgā 
koncerta sekoja svinīgs nova-
da svētkiem veltīts dievkalpo-
jums.            
Rožkalnu kultūras namā nori-
sinājās senioru deju kopas 
“Dzīves virpulī” 15 gadu jubile-
jas koncerts “Esam ziedu pļa-
va pilna”. Sirsnīgajā pasāku-

mā piedalījās Lazdukalna pag. 
sdk “Tonuss”, Vaidavas sdk 
“Feja”, Līvānu sdk “Dubnava”, 
sdk “Bokonu Bryuklines” no 
Dekšārēm, Vanagu deju kopa 
“Vanagi”, Pelēču deju grupas 

“Viss kārtībā”, sdk “Odziņas” 
no Vārkavas. Pasākuma da-
lībnieki skatītājus  priecēja ar 
krāšņiem tērpiem un dažādām 
interesantām aktivitātēm. 
Plkst. 15.00 Vecvārkavas brīv-
dabas estrādē mazākos nova-
da iedzīvotājus priecēja dzies-
mu spēle bērniem un ģime-

nēm “Reiz kādā pasakā”, 
kur  pasaku stāstītāja 
(Jāņa Skaņa) vadībā uz 
skatuves ar dziesmām un 
dejām kāpa iemīļoti pasa-
ku varoņi  - Īkstīte, Sar-
kangalvīte, Karlsons, 
Pepija Garzeķe, Sniega 
karaliene,  arī multfilmu 
varoņi – Maša, Minjons, 
Lotte, Fiona u.c.  
Pēc koncerta norisinājās 
sirsnīgais Viduslatgales 
pārnovadu fonda labdarī-

bas akcijas “Piepildīt sapni” 
noslēguma pasākums.             
Šogad jau 4. gadu notika akci-

ja bērniem ar 
īpašām vaja-
dzībām 
„Piepildīt sap-
ni - 4”, kuras 
laikā Pārno-
vadu fonds 
piepildīja 19 
bērnu sapņus 
no Preiļu, 
Līvānu, Riebi-
ņu, Aglonas 
un Vārkavas 
novadiem. 
Bērni sapņoja 

gan par datoriem un televizo-
riem, gan par velosipēdiem un 
sadzīvē ļoti  nepieciešamām 
lietām – gultiņu un dīvānu.  
No Vārkavas novada akcijā 
piedalījās divas meitenes - 

Inga Tunķele un Iluta Zagorska. Šī pasā-
kuma laikā Viduslatgales pārnovadu fonds 
pasniedza ziedotāju sarūpētas dāvanas 
bērniem ar īpašām vajadzībām.  Lielākās 
dāvanas  tika pasniegtas jau iepriekš, taču 
mazākās 
tika dāvi-
nātas pa-
sākuma 
laikā.  Visi 
akcijas 
dalībnieki 
katrs saņē-
ma pa lie-
lai saldu-
mu turzai.  
Pārnovadu fonds  izsaka lielu pateicību 
akcijas labdariem un ziedotājiem!  Pēc pa-
sākumu pamatīgu pārsteigumu bērniem 
bija sarūpējuši priecīgie fonda klauni, kas 
dalīja saldējumu un garšīgos svētku kliņ-
ģerus.  

Vārkavas novada domes sabiedrisko 
 attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā 
izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības     
ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un 
plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platī-
bu apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, 
ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcī-
go lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauk-
saimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais 
siens, būs iespēja pieteikties platību apsekoša-
nai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā 
aizpildītu informācijas veidlapu.   
 

Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem  
jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vieno-
tā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē 
tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauk-
saimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija 
sniedzama par plūdos gājušajām sējumu    pla-
tībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gā-
jusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informāci-
jas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavoša-
nai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet 
jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena dau-
dzums. 
Informācijas veidlapa no 4. septembra būs piee-
jama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī 
LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaim-
nieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 
2. oktobrim. 
Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC 
un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks indi-
viduālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalī-
ties saimniecības pārstāvi. 
Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienota-
jā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības 
kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju 
sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas 
rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gāju-

šiem. Kompensāciju par sienu saņems 
saimniecības, ja Lauksaimniecības datu 
centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauk-
saimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apseko-
šanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens 
gājis bojā plūdu rezultātā. 
Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā 
noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru at-
tiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā 
apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai 
nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņe-
mot vērā apzinātās bojā gājušās platības. 
Kompensācija ir uzskatāma par valsts at-
balstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiropas 

Komisiju. 
Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaim-
niecības zemes atrodas plūdu skartajos reģio-
nos, platību maksājumu saņemšanas nosacīju-
miem tiks piemērotas sekojošas atkāpes: 
1.      Netiks piemērots termiņš zālāju nopļauša-
nai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu 
izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā ap-
stākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, 
lai apsaimniekotu platības; 
2.      Netiks piemērota minimālās ražības iegu-
ves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par 
sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām 
un cietes kartupeļiem; 
3.      Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sis-
tēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstar-
pējās atbilstības prasību izpildei; 
4.      Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasī-
bas neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas ie-
gādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam; 
5.      Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteik-
to mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situā-
cija un pagarināts uzraudzības periods vai pie-
mērotas atkāpes. 
 Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa 
maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā     
sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību 
maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu 
maksājums un bioloģiskie maksājumi). 
 

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece 
Preses un sabiedrisko attiecību  

nodaļas vadītāja 
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104 

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv. 
 

 
Vārkavas novada iedzīvotāji informāciju var ie-
sniegt lauku attīstības konsultantei                    
Ilgai Ušackai (T.: 28621460, E-
pasts:  ilga.usacka@inbox.lv ) 

Aicina lauksaimniekus sniegt informāciju par plūdu  
radītajiem zaudējumiem 
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OZOLUPE  

SIA "Clean R" aicina piedalīties aptaujā par 
pakalpojumu sniegšanu  

 
Saistībā ar savstarpēji no-
slēgto līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekoša-
nu Vārkavas novadā, SIA 
“Clean R” veic iedzīvotāju 

anketēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmie-
rinātību par sniegtajiem pakalpojumiem. Iedzī-
votāju aptauja norisināsies no 2017. gada     
1. septembra līdz 2017. gada 17.septembrim. 
Pēc aptaujas rezultātu saņemšanas un apko-
pošanas par aptaujas rezultātiem informācija 
tiks sniegta atsevišķi. 
 
Saite uz aptauju: www.visidati.lv/
aptauja/1298787638/ 
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Jaunu dalībnieku uzņemšana 
pašdarbības kolektīvos  

Pašdarbības kolektīvi  "Savādi 
gan",  "Melodīva" un   "Dziedi līdzi" 
meklē jaunus dalībniekus! 

Mēģinājumu saraksts:  "Savādi gan" 
otrdienās Rožkalnu KN 19:00, 

"Melodīva" trešdienās Vārkavas TN 
17:00,  "Dziedi līdzi" ceturtdienās Vanagu IAC 
19:00. 

Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot 
kolektīvu vadītājai  
Līgai Gžibovskai pa tālr:  28780995. 

Norisinās lapsu un jenotsuņu vakcinācija pret trakumsērgu  

Pārtikas un veterinārais dienests 28. augustā uzsāk savvaļas 
lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsēr-
gu. Vakcinācijai tiks izmantota dzīvu novājinātu trakumsērgas 
vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīna 
„Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija 
kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā 
brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti.  Vak-
cīnas tiks  izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 19 245 
km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 - 25 vakcīnas ēsmas ar 500 
metru atstarpi starp lidojumu joslām.  

http://www.visidati.lv/aptauja/1298787638/
http://www.visidati.lv/aptauja/1298787638/
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izde-

vums,  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”. 

Vārkavas novada dzimtsarakstu  nodaļā  
augustā reģistrētās  miršanas: 

 

Marija Paukšte (15.06.1939. —4.08.2017.) 

Andris Jukšs (17.06.1967.—31.08.2017.) 
 

Vārkavas novada dome izsaka līdzjūtību      
mūžībā aizgājušo tuviniekiem!  

 
Izsakām sirsnīgu pateicību  

Viktoram Lazdānam par vetārsta pakalpojumu 
sniegšanu un  profesionāli paveiktu darbu!  

 
 

Rožkalnu pagasta  iedzīvotāji  
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