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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 2 (120) 23.03.2018. 

Pūpolu pirkstus liegus 
Kārkli jau saulītē silda. 
Līčus, kas sakrāja sniegus,
Palu ūdeņi pilda. 

Putniņš, klau, lemešus vīlē: 
Drīzi gavilēs gani. 
Sirdīm, kas ziedoni mīlē, 
Gaisā skan Lieldienu zvani. 
             /K. Skalbe/

Saulainas un priecīgas 
Lieldienas!

Rožkalnu pagasta pārvaldes 
vadītāja Mairita Stulpiņa

Paveries debesīs, ieklausies vējā,

Jūti kā mostas puķe un strauts.

Lieldienu rītā, dzīvības dziesmu

Mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Novēlu pavasarīgi saulainas, 
ģimeniski siltas un priecīgas 

Lieldienas!  Dalieties ar 
saviem mīļajiem priekā, 

lai vairojas cerība un ticība 
labajam!

Vārkavas pagasta pārvaldes 
vadītāja Skaidrīte Medne

Metamies, draugi, šūpolēs 
Un uzsviežamies tik augstu, 
Ka ieraugām Rīgas jūrmalu 

Un Alaukstu - Dieva plaukstu, 
Lai pamājam sveicienus Daugavai, 

Lai sveicinām Aivieksti, Gauju 
Un raženu Latgales meiteni 

Ar pureņu pilnu sauju. 
                        /J. Jaunsudrabiņš/

Saulainas un līksmas 
Lieldienas!

Vārkavas novada Sociālais 
dienests

    Klāt Lieldienas

Balti pūpolu
Mākoņi debesis klāj,
Margo vizbuļi
Lazdu bizēs,
Olu krāsas,
Ko zaķi Lieldienām krāj,
Sāk jau mežos
Un tīrumos vizēt.

Lai gaiši, saticīgi, labām domām un mīlestības piepildīti Kristus Augšāmcelšanās svētki! 
Lai katrā novada ģimenē ienāk Dieva svētība un prieks!  
Svinēsim šos  skaistos  gaismas un pavasara  svētkus kopā ar saviem mīļajiem!

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Ilgi gaidītās Lieldienas
Beidzot ir klāt,
Augšāmcelšanās sirdij
Un zālei,
Kad tiek šūpoļu
Drellis darināts,
Pirmo gājputnu
Piebērtai tālei.

Sirds pa debesīm
Līdzi cīruļiem skrien,
Sirds brien avotā
Dzīvību smelties.
Dieva dēlam himnu
Dvēseles dzied, -
Laiks ir pienācis
Augšāmcelties.
          /K. Apškrūma/
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (12.02.2018.) tika izskatīts autājums “Par 
līdzfinansējumu projektam”. 
Lēmums: Piešķirt līdzfinansējumu projektam “Vanagu Svētās Annas Romas katoļu 
draudzes baznīcas fasādes atjaunošana” izsludinātā konkursa “Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020 .gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.2.rīcība “Apkārtējās vides 
infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” īstenošanai 2500,00 
(divi tūkstoši  pieci simti euro) apmērā, no Vārkavas novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.01.2018.) tika izskatīti 13 darba kārtības jautājumi. 
1. Izpilddirektora atskaite par 2017.gada budžeta izpildi un veikto darbu 2018.gada janvāra un februāra mēnesī.
2. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas novada 
pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.
3. Par grozījumu Vārkavas novada domes 21.12.2017. lēmumā Nr.215 „Par Vārkavas novada pašvaldības 2018.
gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
5. Par aizņēmuma ņemšanu.
Lēmums: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu EUR 35 233 apmērā uz 10 gadiem Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, ceļu 
pārbūves investīciju projektiem. 
2. Aizņēmumu izņemt  2018.gada aprīļa mēnesī.
3. Aizņēmuma pamatsummu atmaksu uzsākt ar 2019. gada aprīļa mēnesi.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko 
gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.

6. Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2018. gadam.
Lēmums: 

1. Pašvaldības autoceļu labošanu, caurteku izbūvi un grāvju rakšanu noteikt šādā prioritārā secībā:
1.1. Ceļa Sergunta - Brieži (Nr.19) labošana. Grāvju (377,75 m + 456,35 m =834.10 m) rakšana, grāvju 
atsakņošana (tīrīšana) (563,7 m + 336,49 m = 900,19 m),  nobrauktuvju izbūve (Caurules diametrs 40 cm, 
garums 6m x 4), apauguma  noņemšana un profila izveidošana 990,65 m garumā,   990,65 m grants klātnes 
uzbēršana ( biezums 10 cm, platums 5m, garums 990.65 m). No X 231522,62; Y 647043,45 līdz X 231629,87; 
Y 648021,62 Skatīt pielikumus Nr.2;2A;2B;2C.

1.2. Ceļa Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava   (Nr.8;9.) labošana. Grāvju ( 801,52m + 777,95m = 
1579,47 m atsakņošana (tīrīšana), nobrauktuvju izbūve (caurules diametrs 50 cm; garums 8m x4),  850,6m 
grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m, garums 850,6m). No X 232508,90; Y 656593,64 līdz X 
233243,12; Y 656870,59. Skatīt pielikumus Nr. 3;3A;3B.

1.3. Ceļa Lazdāni - Kalēji  (Nr. 26) labošana, ceļa malu apauguma noņemšana un profila izveidošana posmam 
1491m, posmam  1491m grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm,platums 5m, garums 1491m). No X 
228002,78; Y 656729,25 līdz X 228501,02; Y 658085,19. Skatīt pielikumu Nr. 4.

1.4. Ceļa Arendole - Aizalksne (Nr.31) labošana. Caurtekas izbūve (caurules diametrs 50 cm, garums 10m), 
grāvju rakšana ( 125,24m + 210,13m = 335,37m).  No X 225824,42; Y 662088,25 līdz X 225604,92; Y 662068,80 
Skatīt pielikumu Nr. 5.

1.5. Ceļa Arendole - Aizalksne (Nr.31) labošana. Nobrauktuvju  izbūve (caurules diametrs 50 cm, garums 8m 
x2) , grāvju rakšana  145m . Grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m, garums 145m. No 2,155 
km līdz 2,3 km. Skatīt pielikumu Nr.8.

1.6. Ceļa Lielkursīši - Dambīši (Nr.6) labošana, nobrauktuves izbūve (Caurules diametrs 50cm, garums 10 m). 
Skatīt pielikumu Nr.1  
1.7. Ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Svaļbiškas (Nr.3) labošana . Grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm , platums 4 
m, garums 100,0m).  No 0,140 km līdz 180 km un no 0,852 km līdz 0,912 km. Skatīt pielikumus Nr.19.

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJSLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADĻĀ «DOMES ŠĒŽU PROTOKOLI»
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1.8. Ceļa Līdums – Jaudzemi (Nr. 17) labošana. Grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 5m, garums 
100m). No 0,950 līdz 1,000km un no 1,210km līdz 1,260km. Skatīt pielikumu Nr. 15.
1.9. Ceļa Alkšņāres – Augšmuktu kapi (Nr.16) labošana. Grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 5m, 
garums 50 m). No 0,971km līdz 1,021km. Skatīt pielikumu Nr. 14.

1.10. Ceļa Borkava - Ignalina  (Nr.47.) labošana. Grāvju  rakšana (523,55m +479,53m = 1003,08m)  grunti 
izlīdzinot, nobrauktuvju izbūve (caurules diametrs 50cm; garums 8m x3), (caurules diametrs 50cm; garums 
10m) grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m, garums 941,55 m). No 0,0km līdz 0,941km. 
Skatīt pielikumus Nr.10.

1.11. Ceļa Svaļbiškas - Mazkursīši  (Nr.15.) labošana. Grāvju  rakšana (601,33m +196,25m =  klātnes uzbēršana 
(biezums 10cm, platums 5m, garums 630,00m). No 3,070km līdz 3,700km. Skatīt pielikumus Nr. 18.

1.12. Ceļa Brieži – Lapsas (Nr. 21) labošana. Grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 4m, garums 
100,0 m).  No 0,025km līdz 0,050km, no 0,280km līdz 0,305km un no 0,560km līdz 0,610km. Skatīt pielikumus 
Nr.20 .

1.13. Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) labošana. Ceļa profila izveidošana garums 500m,  posmam 500 m grants 
klātnes uzbēršana (biezums 15cm, platums 5m, garums 500m), posmam 100m rupjās šķembas uzbēršana 
(biezums 30 cm, platums 5m), grāvju rakšana 580m. No 0,345km līdz 0,845km  Skatīt pielikumu Nr.9.

1.14. Ceļa Piliškas - Vēverauka (Nr.46) labošana, profila izveidošana posmam 771,09m,  posmam 771,09 m 
grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m, garums 771,09m). No X 232025,11; Y 664431,52 līdz 
X 231286,18; Y 664438,59.  Skatīt pielikumu Nr. 6.

1.15. Ceļa Līdums – Ķīvītes (Nr. 71) labošana. Grāvju rakšana 1441m. Nobrauktuvju izbūve (caurules diametrs 
50 cm, garums 6m x6). Grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 4m, garums 720m). No 0,0km līdz 
0,720km). Skatīt pielikumu Nr. 13.

1.16. Ceļa Šķilteri - Dzeņi  (Nr.66.) labošana. Grāvja  rakšana ( 115,19m)  grunti izlīdzinot, nobrauktuves 
izbūve ( caurules diametrs 50cm; garums 8m ). 0,770km. Skatīt pielikumus Nr. 12.

1.17. Ceļa Dubenca - Dubencas kapi (Nr.24) labošana. Grāvju rakšana (380,86 m + 384,55m =765,41m) 
grunti izlīdzinot,  nobrauktuvju izbūve (Caurules diametrs 50cm, garums 8m x3), ceļa profila izveidošana 
380,37m, posmam   380,37m grants klātnes uzbēršana ( biezums 10cm, platums 4m, garums 380,37m). No 
X 230169,83; Y 656090,17 līdz X 230209,09; Y 656456,69 Skatīt pielikumus Nr.11;11A;11B.

1.18. Ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Svaļbiškas (Nr.3) labošana. Grāvju rakšana (890,84m + 895,40m = 1786,24m), 
nobrauktuvju izbūve ( caurules diametrs 50cm, garums 8m x 3). No X 239408,29; Y 649192,07 līdz X 
238599,39; Y 649735,51. Skatīt pielikumus Nr. 7;7A;7B.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.februāra lēmumu Nr.12 „Par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 
2017.-2018.gadam” tā neizpildītajā daļā.

7. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012. gada 23. februāra nolikumā „Vārkavas novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums”.
8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par Vārkavas vidusskolas nolikuma grozījumiem.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
11. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
12. Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2018. gadam iedalīšanu 
13. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vārkavas novada pašvaldībā.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (20.03.2018.) tika izskatīts jautājums “Par pašvaldības autoceļu slēgšanu”.
Lēmums: 

1. Ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2018.gada 23.marta 
līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību pa pašvaldības autoceļiem visā 
to garumā, saskaņā ar pielikumu (autoceļu saraksts 1.pielikumā).
3. Uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Sk. Mednei, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājai M. Stulpiņai, 
Upmalas pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz. Cimdiņam nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz 
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lēmuma 1.pielikumā norādītajiem  pašvaldības autoceļiem un  veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas 
pārbaudes.
4. Informāciju par to, ka pašvaldību ceļiem tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme, publicēt novada 
mājaslapā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.

1.pielikums
Apstiprināts

 ar Vārkavas novada domes 20.03.2018.
 sēdes lēmumu Nr.39

Vārkavas novada „A” grupas ceļu saraksts

N.p.k. Ceļa nosaukums un  ceļa numurs pēc teritoriālā plānojuma kartes Ceļa garums (km)
1. Vanagi-Kļavinski-Vilcāni (Nr.1) 3,42
2. Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiškas (Nr.3) 2,15
3. Raunieši-Slapkava-Svaļbiški-Mačāni (Nr.4) 3,7
4. Svaļbiški- Mazkursīši (Nr.5) 3,64
5. Lielkursīši-Dambīši (Nr.6) 1,42
6. Kazēri-Dzeņi (Nr.7) 1,49
7. Vārkavas apvedceļš-Ksaverinova-Vecvārkava (Nr.8-9) 4,378
8. Brokovski-Kaļvi (Nr.11) 3,96
9. Mežarijas-Upenieki-Panijoņi (Nr.14) 4,0
10. Augšmukti-Purviņi (Nr.15) 0,13
11. Alkšņāres-Augšmuktu kapi (Nr.16) 0,6
12. Līdums-Jaudzemi (Nr.17) 1,4
13. Kvedervecumi-Romānvecumi (Nr.18) 1,8
14. Sergunta-Brieži (Nr.19) 3,03
15. Brieži-Jadvigova-Strodi (Nr.20) 6,13
16. Brieži-Lapsas (Nr.21) 1,34
17. Rimicāni-Birži-Vaivodi (Nr.22) 3,11
18. Lazdāni-Andiņi-Rudinova (Nr.25) 3,30
19. Lazdāni-Kalēji (Nr.26) 1,5
20. Kalēji-Arendole (Nr.28) 5,73
21. Arendole-Aizalksne (Nr.31) 2,3
22. Vārkavas apvedceļš (Nr.32) 3,30
23. Gateris-Kaļvi (Nr.33) 2,99
24. Akmens-Ančkini (Nr.34) 6,37
25. Novasele-Šustas ezers-Šaripovka (Nr.35) 5,30
26. Borkava-Aizpūrieši (Nr.36) 2,92
27. Akmens-Piliški (Nr.37) 1,17
28. Brišķi-Aizpurieši (Nr.41) 0,46
29. Dovole-Pilišķi (Nr.43) 1,97
30. Borkova-Ignalina (Nr.47) 0,204
31. Spūles-Lidlauks (Nr.48) 3,26

Vārkavas novada „B” grupas ceļu saraksts

32. Apvedceļš – Mazie Klapari (Nr.38) 1,33
33. Zibergova-Pūtkas-Klapari (Nr.59) 3,48
34. Līdumnieki-Luterāņu baznīca 1,75
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Vārkavas novada „C” grupas ceļu saraksts

35. Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca (Nr.60) 2,10
36. Brokavski-Dolgais Bors 1,03

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                       A. Brakovska

Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes

2018.gada 23.janvāra lēmumu  Nr.4 (protokols Nr.3., 2&)
    
Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.134 „Grozījums Vārkavas novada domes 

2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
 
Izdarīt Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” grozījumu un izteikt 39.punktu 
šādā redakcijā:

“39. Pabalsts izmaksājams šādā apmērā: 

      39.1. Pabalsts uzturam:
         39.1.1.  līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 euro;
         39.1.2.  no bērna 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro.
      39.2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 35 euro apmērā.”

Domes priekšsēdētāja                                                            A. Brakovska

AR 
DOMES 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJSLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) SADAĻĀ «PAŠVALDĪBA»

Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.134

„Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības 
sniegšanu Vārkavas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums

2008. gada 19. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. 
gada 16. janvāra noteikumi Nr. 34 “Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes 
noteikumi"”, palielinot pabalsta apmēru par audžuģimenē 
ievietota bērna aprūpi, nosakot to divkāršā minimālo 
uzturlīdzekļu apmērā: līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 
euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 euro (pie 
2018.gadā plānotās minimālās darba algas – 430 euro)

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek palielināts pabalsta apmērs audžuģimenēm
Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

2018.gadā pabalstu izmaksa tiks veikta apstiprinātā budžeta 
ietvaros

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu pro-jekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā ar  Saistošo noteikumu projektu

Nav attiecināms

           
Domes priekšsēdētāja           A. Brakovska
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Valsts finansētie sociālie pakalpojumi un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas 
vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski 
veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-
2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://
www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html
Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši 
deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:
 1. Rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem 
traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja 
VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, VAI nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami 
bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis/likumiskie pārstāvji. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, 
persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas 
pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.
2. Ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar 
norādītu:

•     funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši 
Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10 redakcijai (SSK- 10),

•   norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Ja 
persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmumi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda:

•     medicīniskās rehabilitācijas laiku,
•   informācija par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi 

funkcionālos traucējumus,
•      vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.
•     Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas 
plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams 
saņemt prioritārā kārtā. Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna 
kopiju.
Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda:

•     ka funkcionālie traucējumi radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
•     ceļu satiksmes negadījuma laiks.

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais darbinieks novērtē 
personas funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam. Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie dokumenti 
un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem 
lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmums un personas 
dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.
Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem
 Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem)
Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-
2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://
www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html
Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai 
dzīvesvietai jāiesniedz:

•   rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu;
•  politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot 

oriģinālu);
•    ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju 

neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, 
ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības 
sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam. 

Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-
2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://
www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html
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Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai 
dzīvesvietai jāiesniedz:

•  rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu;
•  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju 

neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, 
ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības 
sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai.
Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. SIVA pēc 
personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo 
procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā 
procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.
Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279  Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzējiem.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem Pakalpojumu sniedzēji: 1. Valsts 
SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs ,,Saulrīti”, „Saulrīti”, Lielstraupe, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads, LV- LV- 4152, t.64 134 745, 2831 9316;

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim/pārstāvjiem (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai 
ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
     1) likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
     2) narkologa atzinums , kurā norādīta:
       3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).
Ministru kabineta 26.11.2006. noteikumi Nr.914 Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.
Pakalpojumu sniedzējs: Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3008
Dokumentus pakalpojumu saņemšanai personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
    1) rakstisks iesniegums;
    2) narkologa atzinums;
  3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa 
Nr.027/u).
 Ministru kabineta26.11.2006. noteikumi Nr.914 Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem
Pakalpojumu sniedzējs: Biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Adrese: Lāčplēša iela 29 - 3, Rīga, LV-1011, tālrunis: 
67898343, mājas lapa: http://www.patverums-dm.lv
 Persona var saņemt pakalpojumus pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
    1)  personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam;
  2) izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietušo 
krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā, 
pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (noteikumu Nr.889 1.pielikums), kurā noteikta personas 
atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts 
kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka 
persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.
Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr.889 Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri Ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi · Bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem līdz 2 gadu vecumam
Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, 
Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis/fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un 
audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
    1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu;
   2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu;
SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas 
administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas 
procesu.

Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam.
 Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, 
Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis, fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
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Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna 
dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma 
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvās slimības) neesamību;
3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);
4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas 
administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas 
procesu.
Bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam. 
Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, 
Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis/fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar 
smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem.
Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna 
dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma 
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvās slimības) neesamību;
 3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);
 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas 
administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas 
procesu.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem.
 Pakalpojuma sniedzēji: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) http://www.siva.gov.lv/ilgstosas-socialas-aprupes-
un-socialasrehabilitacijas-pakalpojumi-pilngadigam-personam-ar-smagiem-gariga-raksturatraucejumiem.html 
Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta 
personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma 
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvās slimības) neesamību;
3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);
 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas 
administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas 
procesu.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personām. 
Pakalpojumu sniedzējs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Jugla”. Adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024, 
tālrunis 67529102, e-pasts: jugla@vsacriga.gov.lv.
Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta 
personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma 
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvās slimības) neesību;
3) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. ! Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka 
persona ir neredzīga.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas 
administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas 
procesu.

 Asistenta pakalpojums pašvaldībā Ar 2013.gada 1.janvāri cilvēki ar I un II invaliditātes grupu var saņemt 
asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks 
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strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, valsts iestādēm, biedrībām u.c.).
Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. 
Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram cilvēks ar 
invaliditāti uzticas.
Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:

1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt 
atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas 
cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes 
ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda sociālajam dienestam 
VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas: - darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā; - mācību 
iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās; - dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks 
apmeklē attiecīgo iestādi; - iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību 
pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums, rehabilitologa izziņa par nepārtrauktu 
rehabilitācijas pasākumu nepieciešamību.
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības 
sociālais dienests viena mēneša laikā.

 Sociālais dienests slēdz  līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.
 Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.942 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā 
arī tās likumiskajam pārstāvim.
Persona, kā arī tās likumiskais pārstāvis pieprasa psihologa pakalpojumu pašvaldībā, kurā persona vai tās likumiskais 
pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu, iesniedzot rakstisku iesniegumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu.
Sociālais dienests pieņem iesniegumu, pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību un piecu darbdienu 
laikā pieņem lēmumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu.
Psihologa pakalpojums ir divas 45 minūšu konsultācijas. Psihologa pakalpojumu nodrošina pašvaldības sociālais 
dienests. Psihologa pakalpojumu var sniegt persona, kurai ir atbilstoša izglītība un vismaz divu gadu pieredze 
ģimeņu ar bērniem konsultēšanā.
Psihologa pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai.
 Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1208 Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 
18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un 
pakalpojuma saņemšanas kārtību.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz dzīvesvietā (ne vairāk 
par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).
 Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā 
uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanās attiecīgajā institūcijā 
arī finansējama no valsts budžeta līdzekļiem.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērna dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā nodrošina pašvaldības 
sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

•    bērna vecāku, aizbildņa vai bāriņtiesas (pagasttiesas) iesniegumu;
•   psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinumu;
•    izrakstu no bērna medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda niegta).

 Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis 
no prettiesiskām darbībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām sniedz dzīvesvietā 
individuālo konsultāciju veidā (10 speciālistu konsultācijas- sociālais darbinieks, psihologs, jurists, 10 papildus 
konsultācijas, maksimāli 20 konsultācijas) vai  institūcijā ar izmitināšanu ( 30 dienu rehabilitācija; papildus 30 
dienu rehabilitācija, maksimāli 60 dienas).Individuālās konsultācijas nodrošina arī pēc sociālā rehabilitācijas kursa 
pabeigšanas ( persona var saņemt 3 individuālās speciālistu konsultācijas- sociālais darbinieks, psihologs, jurists).
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērna dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā nodrošina pašvaldības 
sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

•   iesniegumu;
•    ja ir izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās 

institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā- (tiesas lēmumu 
(kopiju) par personas atzīšanu par cietušo;

•   ja ir – tiesas vai tiesneša lēmumu (kopija) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu   
(kopija) par nošķiršanu.
Sociālās rehabilitācijas pakalojumu sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 
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790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām 
pilngadīgām personām.”
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām.
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām pilngadīgām personām sniedz dzīvesvietā 10 
individuālo psihologa konsultāciju veidā vai 16 grupu nodarbības. Individuālās konsultācijas nodrošina arī pēc 
sociālā rehabilitācijas kursa pabeigšanas ( persona var saņemt 3 individuālās psihologa konsultācijas).
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošina pašvaldības sociālais 
dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:  iesniegumu. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem 
Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām 
pilngadīgām personām.”

Tehniskie palīglīdzekļi. 

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo 
laiku. Tie ir riteņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo- un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un 
daudzas citas lietas.
Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem 
organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu 
par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību:

•   1., 2. un 3.grupas invalīdiem,
•   bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam,
•   bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
•  pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu 

funkcionālo mazspēju,
•    personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus.

Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un no valsts 
budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē Ministru kabinets.
Cilvēkus, kuriem nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, ar tiem nodrošina VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs 
«Vaivari»».
Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA «Nacionālais 
rehabilitācijas centrs «Vaivari»». 

Vairāk informācijas var uzzināt arī Vārkavas novada Sociālajā dienestā. 

23.februārī Vārkavas novada Sociālais dienests 
parakstīja vienošanos ar Sabiedrības integrācijas 
fondu par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, kas 
paredz pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču 
izdalīšanu trūcīgām personām. Saskaņā ar vienošanos, 
paku izdali plānots īstenot līdz 2021.gada 31.martam. 
Minētā pasākuma koordinēšanu veic Sociālā dienesta 
darbinieces.
Lai atbalstītu lielāku ģimeņu skaitu, kurām ir zemi 
ienākumi, sākot ar 1.aprīli pārtikas, higiēnas, 
saimniecības preču un mācību piederumu komplektus, 
būs iespēja saņemt arī maznodrošinātām ģimenēm ar 
ienākumiem līdz 188 eiro uz vienu mājsaimniecības 

locekli. Saskaņā ar Vārkavas novadā apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem, maznodrošinātas personas 
statusu piešķir, ja personas ienākumi nepārsniedz 214 
eiro, tomēr pārtikas paku saņemt varēs tikai tie, kuru 
ienākumi nepārsniedz 188 eiro – šāda atzīme būs 
norādīta izziņā par atbilstību maznodrošinātas personas 
statusam. Trūcīgie un krīzes situācijā nonākušās ģimenes 
Eiropas Atbalsta fonda preces turpinās saņemt kā līdz 
šim. 
Pārtikas pakas saturā tāpat kā līdz šim ietilpst auzu 
pārslas, makaroni, pilnpiena pulveris, kviešu milti, 
kartupeļu biezputra, manna, griķi, sautētas cūkgaļas un 
liellopu gaļas konservi, rīsi, rapšu eļļa, kā arī olu pulveris 
un cukurs.
Paku saņemšanas vieta un laiks netiek mainīts. 
Neskaidrību gadījumā zvaniet uz Vārkavas novada 
Sociālā dienesta telefonu 28383161, vai griezties 
personīgi Sociālajā dienestā.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Vārkavas novada Sociālais dienests informē
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NOTIKUMI NOVADĀ
Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas 

Vārkavas novadā 2018. gadā

Ciems Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Ančkini 20.04. 12:00 21.05. 13:00 Pie krustojuma
Vārkava 20.04. 13:00 21.05. 14:00 Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
Pilišķi 20.04. 14:00 21.05. 15:00 Pie darbnīcām
Rimicāni 23.04. 11:00 23.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Saules iela 16)
Lazdāni 23.04. 12:00 23.05. 13:00 Pie darbnīcām
Arendole 23.04. 13:30 23.05. 14:30 Pie veikala
Vecvārkava 25.04. 10:30 30.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)
Vanagi 25.04. 12:30 30.05. 12:30 Pie darbnīcām

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
2. Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
3.Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm. 

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191. VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos. 

Par mūža ieguldījumu kultūras attīstībā ar Latgaliešu kultūras gada balvu 
“Boņuks” apbalvots novadnieks Alberts Spoģis

25. februārī Rēzeknē norisinājās Latgaliešu kultūras 
gada balvas pasniegšanas ceremonija “Boņuks 2017”, 
kurā par mūža ieguldījumu Latgaliešu kultūrā, balva 
tika pasniegta valodniecei Lidija Leikumai  un Vācijā 
dzīvojošajam literātam, skolotājam un sabiedriskajam 
darbiniekam Albertam Spoģim.  
Šogad Latgaliešu kultūras gada balva norisinājās jau 
desmito reizi. Kā ierasts, tajā tika apkopoti un godināti 
aizvadītā gada spilgtākie un nozīmīgākie sasniegumi 
latgaliešu kultūras dzīvē. Šajā reizē balvas tika pasniegtas 
18 nominācijās 3 kategorijās “Sabiedrība un kultūra”, 
“Literatūra” un “Mūzika”.  
Pirmo reizi Latgaliešu kultūras gada balvā “Boņuks“ par 
ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā tika godināts 
kāds no trimdas latgaliešiem. Balvu saņēma Vācijā 
dzīvojošais dzejnieks, publicists, filozofs, prozaiķis, 
literatūrkritiķis, pedagogs, mākslas zinātnieks un 
sabiedriskais darbinieks Alberts Spoģis.
Lai gan balvas ieguvējs šobrīd dzīvo Minsterē, viņa 
saknes un dzimtās mājas meklējamas Vārkavas pagasta 
“Bratiškās”. 
Tā kā Alberts Spoģis šobrīd dzīvo Vācijā, balvu saņemt 
uz Rēzekni bija ieradies  viens no viņa dēliem — 
Gregors Spoģis. Telefonsarunas laikā Gregors norādīja, 
ka saņemto balvu pavisam drīz nogādās tēvam, jo 
tuvāko dienu laikā esot plānots brauciens uz Vāciju. 
Alberts Latgaliešu kultūras gada balvas pasniegšanas 
ceremonijas tiešraidi esot noskatījies mājās.  
“Tas man bija liels gods, saņemt šādu apbalvojumu. 

“Boņukā” biju 
pirmo reizi. Man 
ir prieks, ka 
pasākumu rīko 
jaunā paaudze, tas 
uzreiz dod pavisam 
citu noskaņu. 
Var redzēt, ka 
pasākumam ir liela 
atsaucība. Viss bija 
ļoti pozitīvi! Tikai 
nebiju domājis, ka 
pasākums būs tik 
ilgs...” ar “Boņuka” 
p a s n i e g š a n a s 
c e r e m o n i j a s 
iespaidiem dalījās 
Gregors Spoģis.
Tāpat viņš solīja 
savam tēvam 
nodot arī Vārkavas 
novada domes un vārkaviešu sūtītos sveicienus! Lai 
stipra veselība un gara spēks Albertam un visai Spoģu 
dzimtai!

Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka,

foto autors Aivars Mackevičs

Gregors Spoģis saņemtot «Boņuku»
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Februāra un marta mēnesis bija dažādiem notikumiem 
bagāts. Pirmo reizi skolas vēsturē notika Tatjanas 
dienas pasākums, kura laikā daudz uzzinājām par krievu 
kultūru.
Atzīmējot Sveču dienu, sākumskolas klašu kolektīvos 
tika zīmētas, lietas sveces, veidotas sveču izstādes.
Laikā no 5.- 9.februārim skolā notika projektu nedēļa 
„Mana Latvija”. Projektu nedēļas laikā 1.- 6. klašu 
skolēni Preiļos apmeklēja R. Andersona keramikas 
darbnīcu, lai iepazītos ar keramiķa profesiju. Katrs 
skolēns, darbojoties ar mālu, izgatavoja medaļu, veltītu 
Latvijas simtgadei.
7.-10. klašu skolēni devās ekskursijā uz LU Cietvielu 
fizikas institūtu, Ķeguma HES un Rīgas motormuzeju.
Lai labāk apgūtu slēpošanas prasmes, skolēniem tika 
dota iespēja izbaudīt šo ziemas prieku Preiļu stadionā 
un Preiļu parkā. Paldies Preiļu BJSK par inventāra 
iznomāšanu.
9. februārī visu klašu skolēni prezentēja savu paveikto 
Projektu nedēļas laikā. Savukārt vidusskolēni aizstāvēja 
savus zinātniski pētnieciskos darbus.  Vēl arī, atzīmējot 
Droša interneta dienu, 2.-12.klašu skolēniem notika 
pasākums „Drošāks internets sākas ar tevi”, kur 
jaunatnes lietu speciāliste no Daugavpils I. Poplavska 
vadīja interesantas aktivitātes. 
Piedaloties pasākumā „Mana tēva valodiņa”, daudz 
darboties praktiski varēja 2.-4.klašu skolēni.
Lai veicinātu skolēnus izvēlēties karavīra profesiju, 
notika diskusija ar Latvijas  un NATO bruņoto spēku 
pārstāvjiem.
13.februārī uz Meteņdienas pasākumu Riebiņos devās 
folkloras kopa „Volyudzeite”. Skolēniem bija dota 
iespēja piedalīties dažādās spēlēs, vizināties no kalna, 
piedalīties ceļojumā pa dažādām pieturvietām. Pēc 
atpūtas svaigā gaisā visiem labi garšoja miežu biezputra 
un tēja.
16.februāri 1.-4.klašu skolēni centās aizbiedēt ziemu 
Meteņdienas jampadracī.
5.-12.klašu skolēniem bija jautras izklaides 
Valentīndienas pasākumā.
21.februārī 5.-7.klašu skolēni tikās ar Lauku konsultāciju 
centra dienesta pārstāvjiem, lai iztirzātu tēmu 
„Uzņēmējdarbība laukos – iespēja katram”. Sīkāk tika 
analizēts jautājums „Ko darīt jaunietim laukos?”.  Skolēni 
varēja darboties praktiski, piedalīties ābolu degustācijā, 
savas zināšanas parādīt atbildot uz jautājumiem.
23.februārī  8.-12.klašu skolēni devās uz izstādi „Skola 
– 2018” Rīgā. Tika apmeklēta arī nodarbība „Zemūdens 
pasaule”, un daļa skolēnu juta līdzi Latvijas basketbola 
izlasei spēlē ar ukraiņiem arēnā „Rīga”.
2. marta vakarā skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās 
12. klases Žetonu vakarā. 12. klase klātesošajiem rādīja 
pašu iestudētu R. Mežavilkas lugu „Klusu!”.
3.martā mūsu skolas sportisti un sportisti no citām 
skolām piedalījās 25. Vārkavas balvas vieglatlētikas 
trīscīņas sacensībās.
8.martā labākie folkloristi piedalījās divos konkursos 
Līvānos. Dienvidlatgales rotaļnieku konkursā „Lielais 
rotaļnieks” L. Surguntei – 2.pakāpes diploms, bet I. 
Jaunromānei – 1. pakāpes diploms.
Stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2018”                           
E. Vaivods-Šulte, E. Laganovskis, M.Upenieks un                        

R. Domuļevs ieguva 1.pakāpes diplomus. Elvis, Mārtiņš, 
Raitis 22. aprīlī Dienvidlatgali pārstāvēs valsts stāstnieku 
konkursa finālā Rīgā. Zēnu un meiteņu vokālie ansambļi 
piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Zēnu 
ansamblim 3. pakāpes diploms, meiteņu ansamblim – 
2.pakāpes diploms.
Ar labiem rezultātiem mūsu skolēni piedalās arī 
mācību priekšmetu olimpiādēs: starpnovadu 9.-12kl. 
matemātikas olimpiādē - A. Ločam 1.vieta, K. Plotam 
2. vieta. Abi piedalījās Valsts matemātikas olimpiādē. 
Strapnovadu fizikas olimpiādē 9.-12.kl. – K. Plotam un 
A. Ločam 2. vieta.
Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē A. Ločam 
atzinība.

Starpnovadu krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē 
- S. Brakovskim 1. vieta, J. Jukšam  2. vieta, S. Brakovskis 
piedalījās Valsts krievu valodas (kā svešvalodas) 
olimpiādē. Starpnovadu 5.-8.kl. matemātikas olimpiādē 
- E. Lazdānam 1. vieta, I. Apšiniecei 2. vieta.
Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē -         
E. Lazdānam un I. Apšiniecei atzinības.
Starpnovadu ķīmijas olimpiādē -  K. Plotam un A. Ločam  
2. vieta.
Starpnovadu Eiropas Savienības dabaszinātņu 
olimpiādē -  A. Ločam 1.vieta, starpnovadu  mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē -   E. Jaudzemam atzinība.
Skolā notika arī skatuves runas konkurss, veltīts Latvijas 
100. Dzimšanas dienai. Uz Latgales reģiona kārtu tika 
izvirzītas S. E. Upeniece un S. Ozerska.
Šajos mēnešos arī skolas sportisti ir atzīstami startējuši 
dažadās sacensībās. „Mazās balvas”  kopvērtējums pēc 
3 kārtām – 1.vieta E.M. Somei, 3. vieta – M. Sparānam, 
S. Poplavskai,     T. Furtikovai, V. Furtikovai.
Prieks par skolas volejbolistiem, kuri atzīstami startējuši 
starpnovadu sacensībās:
3.vieta Austrumlatgales Preiļu pārvaldes policijas kausā 
volejbolā ( komandā – M. Ceplis, S. Rudzāts, E. Zalāns, 
E. Nikiforovs, N. Ušackis, A. Briška, U. Gavars); 2. vieta 
Lāses- Top kausā vecākajā grupā volejbolā ( komandā – 
M. Ceplis, S. Rudzāts, E. Zalāns, E. Nikiforovs, N. Ušackis, 
T. Vilcāns, R. Vanags); 1. vieta Lāses-Top kausā vidējā 
grupā volejbolā un ceļazīme uz finālsacensībām Rīgā 
09.04.18 ( komandā – U. Gavars, A. Briška, D. Salcevičs, 
J.R. Cimdiņš, R. Vilcāns, G. Tarasovs, I. Kirilovs).

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā 
H. Ērgle, S. Stankeviča

Februāris un marts Vārkavas vidusskolā
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Vārkavas novada Kultūras centra zālē apskatāma mākslas pulciņa bērnu izstāde

Vārkavas novada 
domes Kultūras 
centra zālē (Skolas 
ielā 5, Vecvārkavā) ir 
apskatāma Vārkavas 
vidusskolas skolēnu 
mākslas darbu izstāde. 
Bērnu zīmējumi un 

gleznojumi tapuši mākslas pulciņu nodarbību laikā 
skolotājas Astrīdas Spūles vadībā. 

Mācību gada sākumā pulciņam bija pieteikušies 26 
skolēni, taču šobrīd mākslas nodarbības regulāri 
apmeklē 17 skolēni.
Nodarbību laikā skolēni apgūst dažādas zīmēšanas 
un gleznošanas tehnikas, radot mākslas darbus par 
dažādām tēmām.  Zēniem ļoti tuva ir transporta līdzekļu 
zīmēšana un lauku tehnikas iemūžināšana. Meitenēm 
patīk dažādība — puķu, ainavu, dabas un fantāzijas 
tēmas. Izstādē ir apkopoti labākie bērnu darbi, kas radīti 
no mācību gada sākuma līdz šim laikam. 

Ko darīt jauniešiem laukos?
21. februārī  Vārkavas vidusskolas bibliotēka un Upmalas 
pagasta bibliotēka sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”  Vārkavas vidusskolā  
rīkoja informatīvu pasākumu 6.-7. klašu skolēniem  par 
uzņēmējdarbības iespējām laukos.
Viena no lauku teritoriju problēmām ir iedzīvotāju 
aizplūšana uz pilsētām.  Ko darīt, lai tā nenotiktu? 
Vārkavas vidusskolas bibliotekāre Melita Pastare un  
Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas vadītāja Alda 
Upeniece sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centru regulāri rīko pasākumus jauniešiem 
par dažādām uzņēmējdarbības formām laukos. 
Pasākumu laikā jauniešiem rodas priekšstats ar 
kādu uzņēmējdarbības veidu un nozari, ar ko varētu 
nodarboties laukos, neatstājot dzimto pusi. Pasākumi 
rosina saskatīt iespēju veidot ražošanas uzņēmumus, 
kas neprasa milzīgus ieguldījumus.
Pasākuma laikā lauku attīstības  konsultante Ilga 
Ušacka  pastāstīja par uzņēmējdarbības iespējām, 
uzsverot, ka laukos iespējamas dažādas citas 
uzņēmējdarbības formas, ne tikai tradicionālās 
lopkopības un zemkopības formas. Savukārt, lauku 
konsultante Tekla Mediņa informatīvajā pasākumā 
pievērsa jauniešu uzmanību domai, ka savās zemnieku 
saimniecībās kā pamatražošanu vai palīgnozari var 
izvēlēties augļkopību. Speciāliste arī īsi izklāstīja, kādus 
pakalpojumus lauksaimniekiem sniedz Latvijas Lauku 
konsultāciju centrs. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā par 
uzņēmējdarbības formām laukos un uzdeva jautājumus 
par sev interesējošām  tēmām.
Vairākkārt Latvijas iedzīvotāji  apgalvo, ka labprātāk 
iegadātos Latvijā audzētus augļus un ogas, kā arī citus 
produktus, bet vietējos tirdzniecības centros šāda veida 
produkciju atrast ir grūti. Tādēļ augļkopība uzskatāma 
par perspektīvu nozari. Kā veidot augļu un ogu dārzus, 

izvēlēties šķirni pamatoja  z/s “Vilkači” īpašniece 
Skaidrīte Grigale. Viņa pastāstīja par savu pieredzi 
praktiskajā darbā, kā paplašināt savu produkcijas 
ražošanu. „Var izaudzēt arī savus stādus gan no zemeņu 
stīgām, gan veidojot ogu krūmus no spraudenīšiem. 

Un arī šī produkcija kādam noderēs”, stāsta Skaidrīte 
Grigale.  Tā kā viņai pieder bioloģiskā saimniecība, 
Skaidrīte stāstījuma laikā nedaudz pievērsās arī  
prasībām, kas jāievēro bioloģiskajās saimniecībās.
Pasākuma nobeigumā skolēniem bija iespēja izmēģināt 
savu prasmi ābolu apstrādē – mizot ābolus ar mizojamo 
aparātu. Komandu spēlē bērni varēja pārbaudīt savas 
prasmes dažādu krāsu pupiņu šķirošanā, kas, kā 
izrādījās, nemaz nav tik viegli.
Uzņēmējdarbības uzsākšanai svarīgākie priekšnoteikumi 
ir jaunā uzņēmēja vēlēšanās, ideja un  zināšanas. Ja viss 
iepriekš minētais  jaunietim piemīt  — savas ieceres var 
droši īstenot!

Upmalas pagasta bibliotēkas vadītāja Alda Upeniece

Lielā Talka 2018 – Mainām Latviju! Maināmies paši!

2018. gadā Lielā Talka norisināsies 28. aprīlī. Informācija par talku pieteikšanu 
un talkošanas vietām būs pieejama Vārkavas novada domes mājaslapā un 
sociālo tīklu kontos, un afišās. Talkosim kopā!
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Ir pagājuši gandrīz trīs mēneši, kā uzsākām jauno 
darbības gadu. Mūsu darbība nav apsīkusi, gluži 
pretēji, kļuvusi vēl aktīvāka. Mūsu meistarklašu 
nodarbības notiek mūsu namiņā Rožkalnos. Ļoti 
vēlētos, lai Jūs būtu aktīvāki un apmeklētu šīs 
nodarbības.  

Janvāra MEISTARKLASE: 24.01. tika piedāvāts 
izbrauciens uz Daugavpils peldbaseinu. Paldies 
visiem, kuri aizbrauca. Tas bija viens foršs pasākums. 
Ceru, ka citreiz pieteiksies arī citi dalībnieki, jo tas 
ir tiešām svētīgi – vienkārši jauki sevi palutināt ar 
tikšanos ar draugiem arī šādā gaisotnē. 
7. februārī notika otra  MEISTARKLASE:  bijām 
otrreiz Daugavpils peldbaseinā peldēt.
24.02. bija BRĪNIŠĶĪGA NODARBĪBA «Tējas un 
viss par tām». Pie mums ciemojās z/s «Kurmīši» 
īpašnieks. Viņš savā saimniecībā nodarbojas ar tēju 
audzēšanu un realizēšanu, no dažiem augiem iegūst 
arī eļļas. Bija ļoti interesanti klausīties erudītā tēju 
audzētāja stāstus.
19.03. martā  –notika Jāzepa dienas – pasākums 
“Lai līksma sirds ir tev”. Paldies visiem šī brīnišķā 
pasākuma dalībniekiem. Pie mums ciemojās un 
koncertu sniedza Aglonas un Rožupes pensionāru 
biedrības. Paldies Jums, mīļie draugi! 
6.03. ciemojāmies pie Ilūkstes pensionāru biedrības. 
Viņiem bija PB atskaites gada pasākums,  viņi mums 
lūdza nelielu koncertiņu, bet sanāca brīnišķīgs 
koncerts: paldies folkloras kopai “Dzeipurs”, 
vadītājam Andrejam Vingrim, paldies deju kopai 
“Dzīves virpulī” vadītājai Larijai Lazdānei, paldies 
dziedātājiem puišiem no “Savādais pagrieziens” —
skaisti un atsauksmes brīnišķīgas. 
Vēl 2.03. bija iespēja apmeklēt Operetes teātra 
koncertu Preiļos. Brīnišķīgs koncerts, atsauksmes 
ļoti labas. Nu tā - jāsaka, ka šie mēneši bija diezgan 
karsti, lai visu sagatavotu, par visu vienotos un 
izdarītu labi.

Darbība nākošajos mēnešos:
Nākošais mūsu biedrības pasākums notiks JŪNIJA 
SĀKUMĀ  “Eh, pa pļavu raibi gāja”, tas notiks 
Vārkavas estrādē, datumu vēl nevaram pateikt. 

Tāpēc, ka plāno pasākumus arī citas organizācijas un 
biedrības, negribētos, ka sakristu pasākumi vienā 
laikā. Datumu paziņosim ar afišām un ielūgumiem. 
Informācijai: ielūgumus saņems tie biedri, kuriem 
tajā pasākumā svinēsim dzimšanas dienas vai 
jubilejas. Plānojam ZAĻĀS krāsas karuselis.  
Jaunums ir tas, ka mēs valdē esam nolēmuši 
šogad organizēt akciju “No paaudzes paaudzei”. 
Akcijas laikā mēs dāvāsim novadā reģistrētajiem 
jaundzimušajiem bērniņiem adītus zābaciņus. 
Mēs - biedrība “Vārkavas novada pensionāri” 
sveiksim jauno novada paaudzi ar nākšanu pasaulē. 
Lai to varētu izdarīt ir nepieciešami saadīt šos 
zābaciņus. Tāpēc 10. APRĪLĪ notiks meistarklase 
– “Adīsim pašas”, kurā mācīsimies un noadīsim 
zābaciņus. Tas ir ļoti vienkārši, jāprot adīt tikai 
labiski un kreiliski. Nodarbība notiks Rimicānos 
mūsu namiņā. Aicinu visus, kuri prot adīt zābaciņus 
un kuri neprot - atnākt un adīt visiem kopā. Jums 
taču ir mazbērni, kuriem adīt. Līdzi jāņem 5 zeķu 
adāmās adatas un dzijas kamols apmēram jūsu 
dūres lielumā, derētu 2 saskanīgas krāsas, - kamoliņš 
varētu būt arī mazliet mazāks.  Ja nav dzijas, var nākt 
tāpat, jo mēs būsim sarūpējuši dzijas kamoliņus. Uz 
visiem adītājiem  derētu arī pāris tamboradatas. 
Vienu novadā dzimušo bērniņu jau esam sveikuši!

Ja sanāks varbūt aprīlī vēl aizbrauksim uz Dpils 
peldbaseinu, bet es nesolu, ka tas notiks obligāti. 
Līvānu peldbaseins uzņems pieaugušos tikai ar 
novembra mēnesi. Ja gribam, jābrauc vien uz 
Daugavpili. 
Maija meistarklase – lekcija. Tēma – ģimene un tās 
aktualitātes.
Lūdzu atbalstiet mūsu pasākumus ar savu dalību 
tajos. Paldies par atbalstu mūsu biedrības jaunajiem 
biedriem, gaidām vēl citus pensionārus, seniorus, 
piecdesmitgadniekus un jaunākus cilvēkus, kuri 
vēlētos darboties biedrībā! Lai jauks Jums pavasaris, 
silti un jauki ģimenes pasākumi un vēlu veiksmi 
pavasara darbos! 

PB valdes priekšsēdētāja Helēna Piziča

JUMS, PENSIONĀRI! 
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Pateicība
Šī gada 13. martā Daugavpils Svētā Pētera 
ķēdēs Romas katoļu draudzes dievnamā 
un arī pie Daugavpils Katoļu kapu kapličas 
cilvēku simti atvadījās no Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieka, Polijas prezidenta piešķirtā 
Zelta krusta kavaliera, goda daugavpilieša, 
ilggadējā Daugavpils dekāna, Arendoles 
Dievmātes draudzes prāvesta, Romas katoļu 
Baznīcas Latvijā visvecākā priestera Aleksandra 
Madelāna, kurš 93 gadu vecumā, piecas dienas 
pēc savas dzimšanas dienas, 10. martā, plkst. 
7:30, nostājās Mūžīgā Tēva priekšā.
Pateicība Arendoles Dievmātes Romas 
katoļu draudzes ticīgajiem un Padomes 
priekšsēdētājam Viktoram Lazdāna kungam 
par piedalīšanos priestera Aleksandra 
Madelāna izvadīšanā pēdējā gaitā. Paldies arī 
Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai 
Brakovskas kundzei par klātbūtni un skaistajiem 
atvadu vārdiem.

Daugavpils dekanāta dekāns, 
priesteris Mihails Sivickis

10. martā Vārkavas vidusskolā norisinājās čempionāts galda tenisā un novusā
10. martā Vārkavas vidusskolā norisinājās čempionāts  galda tenisā 
un novusā.  
Tenisa sacensībās kopumā piedalījās 17 dalībnieki.  Pirmo vietu  
un kausu sieviešu grupā izcīnīja Janīna Praņevska. Vīriešu grupā 
– 1. vieta Dzintaram Cimdiņam, 2. vieta Tālim Krēsliņam, 3. vieta                    
Jānim Skrāģim. Jauniešu grupā godalgotas vietas nopelnīja Raitis 
Spuriņš (1.vieta), Jānis Rimants Cimdiņš (2.vieta) un Andris Briška 
(3. vieta).
Novusa sacensībās piedalījās 12 dalībniekiem, no tiem sieviešu 
grupā pirmo vietu izcīnīja Lāsma Ruzģe, otro Janīna Praņevska, trešo 
– Valentīna Ruzģe.  Vīriešu grupā 1. vietu un kausu izcīnīja Elmārs 
Sparāns, 2.vietu Valdis Mikitāns, 3. vietu Jānis Kokorīts.  
Apsveicam uzvarētājus!

Izsludināts Mazo grantu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018”

Viduslatgales pārnovadu fonds arī 
2018. gadā izsludina projektu konkursu 
«Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018». 
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt 
radošus un inovatīvus vietējo 
iniciatīvas grupu un sabiedrisku 
organizāciju projektus, sekmējot 

Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas 
sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, 
rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu 
kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības 
un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu 
popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās 
aktivitātēs.
Tāpēc arī šogad  Latvijas Valsts Simtgades Jubilejas gadā 
ikvienas  nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvu  
grupu idejas un labie darbi tiks veltīti mūsu valstij un 
ikvienam tās  stūrītim un tās cilvēkiem

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:
- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un 
sasniegumu apzināšana;
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu 
saiknes;
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās 
atpūtas vietu veidošana;
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem; 
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.

Projektu konkursu finansē  Aglonas, Līvānu, Preiļu un 
Vārkavas novadu pašvaldības.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 20. marta 
līdz 2018. gada 20. aprīlim.
Projekta ieviešanas laiks ir no 2018. gada 7. maija līdz 2018.
gada 31.oktobrim.
Projekta iesniedzēji ar nolikumu un iesniegšanas veidlapu 
var iepazīties fonda mājas lapā www.vlpf.lv, Aglonas, Līvānu, 
Preiļu un Vārkavas novadu mājas lapās un sociālajos tīklos. 

KĀ LAI TEV PATEICOS ? 

Kā lai Tev pateicos, mans Dievs, par visu, ko Tu dod 
Bez mēra un bez mitas ? 
Par Tavu sauli, kas pār dienām staro, 
Par Tavām zvaigznēm, kurās naktis mirdz, 

Par uguns siltumu, par ūdens veldzi, 
Par ziedu krāšņumu, kas mūsu rokās plaukst, 
Par auglību, kas zemes bērnus baro. 
Tas ir Tavs spēks, kas liek vēl sirdij pulsēt, 
Tā Tava dzīvība un Tevis dāvāts laiks ! 

Es acis paceļu un redzu : Debess logi 
Ir atvērti, lai zemei veltes plūst 
Es sirdi atveru un jūtu: NĒ ! 
Ne Tavas dāvanas, bet Tu, Dievs, pats, 
Tu esi Tas, kā tuvums svētī mūs. 

Tu mūsu laime, bagātība, prieks, 
Tu, mīlestības Dievs! 
Kā lai Tev pateicos ? 
                 /M. Ozola/

Māsiņām Eleonorai Lozdai un Monikai Gadzānei sirsnīgi sveicieni 
jubilejā! Lai ilgi saglabājas laba veselība un ar labsirdīgu 
smaidu ejiet savās  ikdienas gaitās, dāvājot sirdssiltumu  un 
dzīvesgudrību saviem mīļajiem!
                                                               Maskalānu ģimene Aizkrauklē



OZOLUPE AKTUALITĀTES

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/

13. aprīlī Rožkalnu KN plkst. 20.00 norisināsies 
jauktā vokālā ansambļa «Savādi gan» 16 gadu 
pastāvēšanas svētku koncerts. Turpinājumā 

balle ar mūziķi Bonifaciju Lazdānu.

21. aprīlī pulksten 19:00 Vārkavas tautas 
namā norisināsies sieviešu vokālā ansambļa 
«Melodīvas» 10 gadu jubilejas pasākums. 

Balli spēlēs duets «Līga un Kristaps».


