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

OZOLUPE

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

No vizbulītēm, pūpoliem, zāles asniem, koku
pumpuriem, siltiem saules stariem un salnas rītiem
ir uzausts šis laiks dabā!
2020. gada pavasaris. Pēc netipiski siltas ziemas
tas pienāca īpašs. Pasaulei, Latvijai un katram no
mums Vārkavas novadā.
Ik gadu ierasto, salīdzinoši mierīgo un kluso
pārdomu un Lieldienu gaidīšanas laiku ir nomainījis
‘‘korona vīrusa’’ laiks, īpašs visas pasaules vēsturē
un iesnesis būtiskas izmaiņas.
Brīžiem liekas, cilvēki iedomājas, ka ir visu vareni,
visu varoši, neapstādināmi, realizējot savas idejas
un darbus, bet notiek arī citādi. Šī pandēmija ir
uzskatāms piemērs.
Varbūt šis ir īstais laiks, lai sakārtotu savu vērtību
sistēmu? Padomāsim!
Kristus ir augšāmcēlies! Ar šādiem vārdiem,
ticīgie, sveicināsim cits citu Lieldienu rītā - Kristus
augšāmcelšanās svētkos. Tas būs apliecinājums,
ka ticam Dievam, dvēseles nemirstībai un mūžīgai
dzīvei pie Dieva.
Novēlu Jums visiem bagātu Dieva svētību, ļoti labu
veselību, mīlestību un mieru dvēselē!
Lai izdodas izbaudīt senās Lieldienu latviskās
tradīcijas.
Būsim atbildīgi, ievērosim Latvijas valdības
ierobežojumus. Būsim iecietīgi, pacietīgi un
saprotoši. Atvērsim sirdis un pasniegsim palīdzīgu
roku grūtībās nonākušajiem. Teiksim labus vārdus
un izstarosim labestību.
Lai gaišs un priecīgs uzaust Lieldienu svētku rīts
katrā Vārkavas novada ģimenē! Lai veiksmīga
katra darba un atpūtas diena!
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Tāpat kā Jāņu apaļais uz dzeltenais siers
ir vasaras saules zīme, Lieldienu šūpoles
ir lielo dabas šūpoļu atgādinājums, kurās,
ziemai beidzoties, šūpojas visa radība. Saule
neredzami iekustina šīs šūpoles- un ūdeņi
laistās šūpodamies savos krastos, šūpojas
putnu ligzdas koku zaros, biržu mežu
robainās galotnes un dziesmas, kas skan tām
pāri.
/Edvards Virza/
Lai Lieldienu saulīte silda jūsu sirdis!
Lai Lieldienu šūpolēs tiek izšūpotas visas
slimības !
Lai visās mājās, visās ģimenēs daudz krāsainu
brīžu kā Lieldienu olu!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte Medne

Lieldienas steidzas sirds skaidrumu gaišu
Zemei un cilvēkiem svētīgi dotAtļausim cīrulim dvēselē jautri
Saulainā balstiņā vīterot!
Priecīgas Lieldienas!

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Mairita Stulpiņa
Mīļie skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki un
visi novada ļaudis!

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska Lieldienas rītā jāceļas priekš saules, lai redzētu,
kā saulīte šūpojas;
un jāmazgājas tekošā upē, kas tek uz rītiem,
tad būsi balts un veselīgs.
Izpildot vismaz vienu no ticējumiem, mēs
kļūsim veselīgāki, gaišām domām bagātāki,
izbaudot daudz krāsainu brīžu kopā ar saviem
mīļajiem ikdienā, mājās un darbā!

Saulainas un veselīgas Lieldienas vēlot,
Vārkavas vidusskolas administrācija
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (05.02.2020.) tika izskatītis 1
D
O
MES
darba kartības jautājums.
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
1. Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.
LĒMUMIEM
UN
Lēmums.
PIELIKUMIE
1. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada 20.11.2019. lēmumu NOVADA MĀMJAVAR IEPAZĪTIES
S
VARKAVA.LV LAPĀ (WWW.
Nr.196 „Par pašvaldības autoceļu slēgšanu”.
) LABAJĀ PU
SĒ,
SADAĻĀ «D
2. Uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Sk. Mednei,
OMES SĒŽU
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītājai M. Stulpiņai, Upmalas
PROTOKOLI
»
pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz. Cimdiņam organizēt svara
ierobežojošu zīmju noņemšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (10.02.2020.) tika izskatītis 2 darba kartības jautājumi.
1. Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.
Lēmums.
1. Ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2020.
gada 11. februāra 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 (ar autoceļu sarakstu var iepazīties varkava.
lv/domes sežu protokoli/Domes ārkārtas sēdes Nr. 4).
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 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.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbu sadali un
prioritātēm 2020.gadā.
Lēmums.
1. Pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbu sadali noteikt šādā prioritārā
secībā:
1.1. Ceļa Vepri - Kazēri (Nr. 8) labošana. Sāngrāvju atsakņošana (tīrīšana) 1622m + 1622m
=3244m, ceļa profilēšana, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m,
garums 1622m) no 0,00 km līdz 1,62 km. Nobrauktuvju nomaiņa (caurules diametrs 30cm
x garums 12m x10), (caurules diametrs 30cm x garums 7m), caurtekas nomaiņa (caurules
diametrs 50cm x garums 14m) 0,28km; 0,28km; 0,34km; 0,44km; 0,46km; 0,67km; 0,86;
1,04km; 1,04km; 1,48km; 1,55km; 1,60km.
1.2. Ceļa Andiņi - Gadzāni (Nr.64.) labošana. Grāvju rakšana ( 672,16m +672,16m =
1344,32m) grunti izlīdzinot, ceļa profilēšana 672,16m, dabīgās grants klātnes uzbēršana
(biezums 10cm, platums 5m, garums 672,16m no 0,00km – 0,67km, nobrauktuvju nomaiņa
( caurules diametrs 30cm x garums 12m x5) 0,08km; 0,19km; 0,23km; 0,57km; 0,60km,
(caurules diametrs 30cm x garums 14m ) 0,46km.
1.3. Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) labošana. Ceļa profila izveidošana garums 332,51m,
dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m, garums 332,51m) no 0,00km
līdz 0,33km.
1.4. Ceļa Lūziņi - Lozdas (Nr. 70) labošana. Ceļa profila izveidošana garums 834,81m,
dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 4m, garums 834,81m). no
0,00km līdz 0,83km. Grāvju rakšana 154,37m + 71,94m + 76,72m = 303,03m. Caurtekas
nomaiņa diametrs 40cm x garums 12m (0,09km).
1.5. Ceļa Arendole - Aizalksne (Nr. 31) labošana. Apauguma noņemšana 450,71m, ceļa
profilēšana 450,71m, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m,
garums 450,71m) no 1,78km – 2,23km.
1.6. Ceļa Šķilteri -Dzeņi (Nr. 46) labošana. Caurtekas nomaiņa (caurules diametrs 30cm x
garums 10m.
1.7.Ceļa Piliškas - Vēverauka (Nr. 46) labošana. Ceļa profilēšana, dabīgās grants klātnes
uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m, garums 980,41m) no 0,82km līdz 1,80km.
1.8. Ceļa Spūles – Lidlauks - Ašenieki (Nr. 48) labošana. Ceļa profilēšana, dabīgās grants
2

Marts 2020 Nr. 2 (138)

OZOLUPE
DOMES LĒMUMI
klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4m, garums 100,1m) no 3,16km līdz 3,26km.
1.9.Ceļa Kvedervecumi - Romānvecumi (Nr. 18) labošana. Caurteku nomaiņa (caurules
diametrs 50 cm, garums 12m x 2) 0,84km; 0,99km.
1.10.Ceļa Alkšņāres – Augšmuktu kapi (Nr. 16) labošana. Apauguma noņemšana 290,65m,
ceļa profilēšana 290,65m, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4m,
garums 290,65m) no 0,69km – 0,98km.
1.11.Ceļa Raunieši – Slapkava – Svaļbiškas - Mačāni (Nr. 4) labošana. Apauguma
noņemšana 2310m no 4,39km līdz 6,69km.
1.12.Ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Svaļbiškas (Nr. 3) labošana. Apauguma noņemšana 230,23m,
ceļa profilēšana 230,23m, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m,
garums 230,23m) no 0,05km – 0,28km. Apauguma noņemšana 130,64m, ceļa profilēšana
130,64m, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m, garums 130,64m)
no 0,47km – 0,60km. Apauguma noņemšana 400,45m, ceļa profilēšana 400,45m, dabīgās
grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m, garums 400,45m) no 0,68km –
1,08km.
1.13. Ceļa Dubenca – Dubencas kapi (Nr.24.) labošana. Grāvju rakšana ( 755,34m +755,34m
= 1510,68m) grunti izlīdzinot, ceļa profilēšana, dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums
10cm, platums 4m, garums 755,34m) no 0,00km līdz 0,75km. Nobrauktuvju nomaiņa (
caurules diametrs 30cm x garums 12m x4), (diametrs 30cm x garums 7m) 0,15km; 0,15km;
0,22km; 0,27km; 0,29km.
1.14. Ceļa Lielkursīši - Dambīši (Nr. 6) labošana. Caurtekas nomaiņa (caurules diametrs
70cm x garums 12m) 1,22kmk. Skatīt pielikumu Nr.17 .
1.15. Ceļa Onckuļi - Kandrišova (Nr. 54) labošana. Ceļa profilēšana, dabīgās grants klātnes
uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5m, garums 1051m) no 0,00km līdz 1,05km.
1.16.Ceļa Mežarijas – Upenieki - Panijoņi (Nr. 14) labošana. Apauguma noņemšana
47000m no 0,00km līdz 4,7km.
1.17. Ceļa Līdums – Ķīvītes (Nr. 71) labošana. Grāvju rakšana ( 733,98m +733,98m =
1467,96m) grunti izlīdzinot, ceļa profilēšana 733,98m, dabīgās grants klātnes uzbēršana
(biezums 10 cm, platums 4m, garums 733,98m) no 0,00km – 0,73km. Nobrauktuvju
nomaiņa (caurules diametrs 30 cm, garums 12m x 4) 0,13km; 0,13km; 0,39km; 0,71km.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.47„ Par Vārkavas novada
pašvaldības autoceļu ar grants segumu uzturēšanas darbu sadali un prioritātēm 2019.gadā” tā
neizpildītajā daļā.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (25.02.2020.) tika izskatīti 15 darba kartības jautājumi.
1. Par Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi.
Lēmums.
Pieņemt zināšanai atskaiti par Vārkavas novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļu
izlietojumu uz 31.12.2019.
2. Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2020. gadam iedalīšanu.
Lēmums.
1. Iedalīt komerciālajai zvejai Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecības ‘‘PURVIŅI’’ Lielajā
Kalupes ezerā zvejas limitu 2020. gadam – zivju tīklus 100 (viens simts) metru garumā.
2. Pilnvarot Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāju Mairitu Stulpiņu sastādīt
un parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu 2020. gadam komerciālajai
zvejai Lielajā Kalupes ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020. gadā EUR 57,00. Nomas maksas
samaksu veikt līdz 2020. gada 30. jūnijam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā
Kalupes ezerā 2020. gadam iedalīšanu.
Lēmums.
1. Nodot nomā M. Z. un A.Z. rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes
ezerā 2020. gadā.
2. Iedalīt M. Z. un A.Z., 2020. gadā zvejas limitu pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā –
vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu.
3. Pilnvarot Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāju Mairitu Stulpiņu noslēgt
ar M. Z.un A.Z., rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes
ezerā.
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4. Noteikt M. Z. un A.Z. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020. gadā EUR 9,96
apmērā katram.
5. Nomas maksas apmaksu veikt līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
5. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums.
1.Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem šādas vienības:
1.1. Datoru AMD Sempron, sākotnējā vērtība EUR 596,20 atlikusī vērtība EUR 0,00.;
1.2. Datoru LCS PC System School, sākotnējā vērtība EUR 218,27, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.3. Monitoru SAMSUNG 74ON 17”, sākotnējā vērtība EUR 162,02, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.4. Monitoru SAMSUNG 74ON 17”, sākotnējā vērtība EUR 162,02, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.5. Datoru COMPAQ, sākotnējā vērtība EUR 698,63, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.6. Datoru PLD Q8400 MS, sākotnējā vērtība EUR 613,77, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.7. Datoru, sākotnējā vērtība EUR 469,54, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.8. Monitoru Samsung, sākotnējā vērtība EUR 185,00, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.9. Monitoru Samsung, sākotnējā vērtība EUR 185,00, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.10. Monitoru Samsung, sākotnējā vērtība EUR 185,00, atlikusī vērtība EUR 0,00;
1.11. Printeri HP Laser Jet, sākotnējā vērtība EUR 407,51, atlikusī vērtība EUR 0,00;
2. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem fotoaparātu, sākotnējā vērtība EUR
202,32 atlikusī vērtība EUR 0,00.
3. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem čuguna katlu, sākotnējā vērtība EUR
183,55 atlikusī vērtība EUR 0,00.
4. Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt lēmuma izpildi.
6. Par Vārkavas novada domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 157 „Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”
apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 157 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” .
7. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 158 „Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.
8. Par sadarbības līguma pagarināšanu.
Lēmums.
Pagarināt Sadarbības līgumu “Par sociālo pakalpojumu (speciālo atskurbšanas telpu
pakalpojumu izmantošana)” ar Preiļu novada domi līdz 2020. gada 31. decembrim.
9. Par Vārkavas novada domes 2019. gada 24. septembra lēmuma Nr. 158 “Par atkritumu izvešanas
maksas noteikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
Lēmums.
Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada 2019. gada 24. septembra lēmumu Nr. 158 „Par
atkritumu izvešanas maksas noteikšanu”.
10. Par zemes nomu.
Lēmums.
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. B. par zemes vienības Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā
(2,7ha) uz 5 gadiem ar mērķi lauksaimniecība.
2. Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
11. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums.
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mačāni” zemes vienību 2,8 ha platībā, piešķirot jaunu
nosaukumu “Vecupes līči” un nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība kods 0101.
4

Marts 2020 Nr. 2 (138)

OZOLUPE
DOMES LĒMUMI
12. Par finansējuma piešķiršanu.
Lēmums.
Nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds”, nepieciešamos finanšu līdzekļus EUR
1700 (viens tūkstotis septiņi simti) apmērā Mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji
veido savu vidi” piešķirt no Vārkavas novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu.
Lēmums.
1. Pārjaunot 2015. gada 27. martā starp Vārkavas novada domi un M. K. noslēgto nedzīvojamo
telpu nomas līguma Nr.13-4/15/4, kā rezultātā O. L., (kā M.K. meitas K. K. likumīgā pārstāve),
stājas iepriekšējā nomnieka M.K. vietā.
2. Noteikt, ka visi Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīgi. Pielikumā: 2015.gada 27.marta
telpu nomas līguma Nr13-4/15/4 kopija uz 4.lp.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
Lēmums.
1. Izslēgt F. P. no Vārkavas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva.
2. Ievēlēt Vārkavas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā M. S..
15. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums.
1. Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu vienu kalendāro nedēļu no 16.03.2020. - 22.03.2020. par nostrādāto darba
periodu no 15.06.2018. - 14.06.2019.
2. Noteikt, ka Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas atvaļinājuma laikā
viņu aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Mindaugas Bitinas.
3. Noteikt domes priekšsēdētāja vietniekam domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā atlīdzību
- domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmērā proporcionāli nostrādātajam laikam.
4. Atļaut Mindaugas Bitinas savienot Vārkavas vidusskolas skolotāja amatu (reģ.
Nr.90000086898 , juridiskā adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas
novads, LV-5335), ar Vārkavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (06.03.2020.) tika izskatītis 1 darba kartības jautājums.
1. Par aizņēmuma ņemšanu.
Lēmums.
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR 151 922,53
apmērā, uz 10 gadiem Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50-2,99 km
pārbūvei.
2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2020.gada aprīļa mēneša.
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2021.gada aprīli.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos
līdzekļus, turpmāko gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetos.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (13.03.2020.) tika izskatītis 1 darba kartības jautājums.
1. Par ārkārtas situāciju valstī.
Lēmums.
Vārkavas novada pašvaldībā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim :
1. Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē Vārkavas vidusskolā, ieskaitot pirmskolas grupu,
nodrošinot mācības attālināti.
2. Slēgt Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi un tās struktūrvienību “Cimdiņš”.
3. Noteikt karantīnu Vārkavas novada sociālās aprūpes centrā ”Vārkava”.
4. Atcelt visus pašvaldības rīkotos kultūras , sporta un citus publiskos pasākumus.
5. Pārtraukt visas interešu izglītības un amatiermākslas norises- treniņus, sacensības,
nodarbības, mēģinājumus, tajā skaitā arī visus amatiermākslas kolektīvu braucienus (pieredzes
apmaiņas, koncertus u.c. pasākumus).
6. Ieteikt iedzīvotājiem izvērtēt pašvaldības iestāžu apmeklēšanas nepieciešamību klātienē.
Iespēju robežās izmantot e-pakalpojumus.
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (25.03.2020.) tika izskatītis 1 darba kartības jautājums.
1. Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.
Lēmums.
1. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada 10.02.2020. lēmumu Nr.16 „Par pašvaldības
autoceļu slēgšanu”.
2. Uzdot Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai Sk .Mednei, Rožkalnu pagasta pārvaldes
vadītājai M.Stulpiņai, Upmalas pagastā atbildīgajam par autoceļiem Dz.Cimdiņam organizēt
svara ierobežojošu zīmju noņemšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (31.03.2020.) tika izskatīti 14 darba kartības jautājumi.
1.Par zemes nomu.
Lēmums.
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Andri Brakovsku par zemes vienības Upmalas pagastā,
Vārkavas novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7690-006-0367 (6,7ha) uz 5 gadiem ar mērķi
lauksaimniecība.
2. Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

2. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums.
1. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem šādas vienības:
1.1. Portatīvo datoru DELL E5520 sākotnējā vērtība EUR 727,34 atlikusī vērtība EUR 0,00.;
1.2. Portatīvo datoru ASUS Transformer Book Flip, sākotnējā vērtība EUR 883,68, atlikusī
vērtība EUR 169,35;
1.3. Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem sistēmbloku, sākotnējā vērtība EUR
298,80., atlikusī vērtība 0,00 EUR.
1.4.Izslēgt no Vārkavas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus – bērzi
2 gab.
2. Vārkavas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt lēmuma
izpildi.
3. Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru
infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās”.
Lēmums.
1.Noslēgt sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku
teritorijās” īstenošanu.
2.Par lēmuma izpildi atbildīgo personu noteikt pašvaldības izpilddirektoru Elmāru Sparānu.
4. Par adreses maiņu
Lēmums.
1. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7690-001-0223 un uz tās atrodošajām
būvēm no ‘‘Zvirgzdiņi’’, Pūgaiņi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads uz “Liedumnieki”,
Pūgaiņi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
5. Par ceļa zīmes uzstādīšanu.
Lēmums.
1. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) kustību uz tilta pār
Preiļupi, autoceļš A66.
2. Ierobežojumu noteikt līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu
atcelšanu.
3. Uzdot Domes izpilddirektoram nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu pie tilta pār
Preiļupi no abām pusēm, saskaņā ar pielikumu.
4. Informāciju par to, ka uz tilta pār Preiļupi, autoceļš A66 tiek ierobežota transportlīdzekļu
satiksme, publicēt novada mājaslapā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu
un kontakttālruni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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6. Par grozījumu 26.09.2017. lēmumā Nr.163 “Par domes deputātu deleģēšanu Vārkavas novada
pašvaldības izglītības iestāžu padomēs”.
Lēmums.
Grozīt Vārkavas novada domes 2017. gada 26. septembra lēmuma Nr.163 “Par domes deputātu
deleģēšanu Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs” 1.1. punktu izsakot to
šādā redakcijā:
“1.1. Vārkavas vidusskolā – Domes priekšsēdētāju Anitu Brakovsku”
7. Par Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
Lēmums.
1. Ievēlēt Vārkavas novada bāriņtiesas sastāvā bāriņtiesas priekšsēdētāju un četrus bāriņtiesas
locekļus uz laika periodu no 2020. gada 1.aprīļa līdz 2025. gada 31. martam.
2. Par Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ivetu Stivrišku.
3. Par Vārkavas novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt: Anitu Lazdāni, Zinaīdu Maskalāni,
Ingu Somi, Mairitu Stulpiņu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu 2020.gadā.
Lēmums.
Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus, kas maksājami 2020. gada 31.
martā , 15. maijā, 17. augustā uz 2020. gada 16. novembri.
9. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.157„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm
un aizbildņiem”.
Lēmums.
Precizēt Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.157„Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un
aizbildņiem”.
10. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošajos noteikumus
Nr.158 “Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā””.
Lēmums.
Precizēt Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.158
“Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā””.
11. Par grozījumiem 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie
noteikumi Nr. 1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums’’.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.159 “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.
gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”.
12. Par līguma izpildes apturēšanu (ārkārtas situācijā).
Lēmums.
Līdz ārkārtas perioda beigām nepiemērot (apturēt) starp Vārkavas novada domi un VAS
“Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, 2013. gada 10.aprīlī noslēgtā telpu nomas līguma
Nr.5-43/21 nosacījumus, kā arī neizrakstīt par šo periodu rēķinus.
13. Par soda sankciju nepiemērošanu līgumos.
Lēmums.
Noteikt, ka īres un komunālo pakalpojumu sniegtajiem pakalpojumiem, sakarā ar valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju netiek piemērotas soda sankcijas un pakalpojumu saņēmēji var
norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem pēc ārkārtējās situācijas perioda beigām.
14. Par atbalstu Vārkavas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem.
Lēmums.
1. Sniegt atbalstu Vārkavas novada pašvaldības visiem pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem un nodrošināt tos ar pārtikas pakām 17 EUR apmērā mēnesī.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto atbalstu sniegt laika posmā no 01.04.2020.-31.05.2020.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes 25.02.2020.
sēdes lēmumu Nr.26 (protokols Nr.5.,6&)
PRECIZĒTI
ar Vārkavas novada domes 31.03.2020.
sēdes lēmumu Nr.49 (protokols Nr.9/9)

Saistošie noteikumi Nr.157
,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm un aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31., 31.1 punktu,
Ministra kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036
„ Audžuģimenes noteikumi» un 78.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk
pašvaldība) atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm.
2. Materiālā atbalsta veidi ir:
2.1. audžuģimenei:
2.1.1. pabalsts bērna uzturam;
2.1.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2.2. bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības:
2.2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai,
2.2.2. pabalsts ikmēneša izdevumiem.
3. Lai saņemtu šo noteikumu 2.2.1., 2.2.2. punktos minētos pabalstus, tā pieprasītājs iesniedz
pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk - Dienests) iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus
attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja tādi noteikti noteikumos.
4. Tiesības uz šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktā noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam
bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
5. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par
apstākļiem, kas varētu būt par pamatu piešķirtā pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta
apmēra grozīšanai.
6. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu dienests
pieņem:
6.1. par noteikumu 2.1.1. un 2.1.2. punktos minēto materiālo atbalstu - desmit darba dienu laikā
no Vārkavas novada bāriņtiesas (turpmāk-Bāriņtiesa) lēmuma noraksta par bērna ievietošanu
audžuģimenē saņemšanas dienas;
6.2. par noteikumu 2.2.1. un 2.2.2. punktos minēto materiālo atbalstu - desmit darba dienu
laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā,
ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas
ieslodzījumā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
pilngadīgām personām, u.c.). Ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, Dienests lēmumu par 2.2.1. un
2.2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu, ievērojot šo noteikumu 4.punktā noteikto,
pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad beigusies pilna valsts vai pašvaldības apgādība.
II. PABALSTS AUDŽUĢIMENEI
7. Pabalsts bērna uzturam
7.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar
pašvaldības Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu.
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7.2. Pabalstu bērna uzturam mēnesī piešķir par katru audžuģimenē ievietoto bērnu divkāršā
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā. Par nepilnu mēnesi
pabalsta apmērs uzturam tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.
7.3. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
7.4. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā no 10. līdz 13.datumam.
8. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:
8.1. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei
par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu
līgumu.
8.2. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir 35,00 euro mēnesī par katru
audžuģimene ievietoto bērnu.
8.3. Pabalsta izmaksu un pārtraukšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
8.4. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimene, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs,
apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no
iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā
III. PABALSTS BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS
9.Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
9.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi Bāriņtiesa.
9.2. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir divu valstī noteiktā sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā.
10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:
10.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi Bāriņtiesa;
10.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir 249,71 euro
apmērā, ko izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.
11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:
11.1. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam piešķir viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ar
mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Par nepilnu mēnesi
pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam;
11.2. tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās:
11.2.1. vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
11.2.2. augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.
11.3. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam izmaksā no katra mēneša 10. līdz 13.datumam
11.4. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par
mācību procesa pārtraukšanu.
11.5. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
IV. NEPAMATOTI IZMAKSĀTĀ PABALSTA ATGŪŠANA
12. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē,
ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ,
materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.
13. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu Dienesta
lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, Dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu
piedzen, iesniedzot prasību tiesā.
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V. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

14. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
15. Vārkavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kartībā.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
16. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām» 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētaja

Anita Brakovska

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.157
,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm un aizbildņiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts
3. Saistošo
noteikumu
projekta plānotā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
10

Norādāmā informācija
1.1. Materiālās palīdzības veidi Vārkavas novadā bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības
sasniegšanas (turpmāk - bāreņi), ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Vārkavas novada bāriņtiesa, tiek regulēti Vārkavas novada domes 2013. gada 22.
oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas
novadā”.
1.2. Labklājības ministrija 2019.gada 5.aprīļa vēstulē Nr.33-1-058/686, atsaucoties
uz LR Tiesībsarga 2019.gada 25.marta vēstulē Nr.6-1/512 ‘’Pabalsta bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem
iekļaušana pašvaldību saistošajos noteikumos’’ pausto viedokli, aicināja pašvaldības
veikt nepieciešamās darbības, lai sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm, netiktu iekļautas saistošajos noteikumos
par sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju.
1.3. Lai nodrošinātu vienotu informāciju par materiālās palīdzības veidiem bārenim
pirms un pēc pilngadības sasniegšanas Vārkavas novadā, ievērojot Labklājības
ministrija izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas par sociālajām garantijām bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un atbalstu
audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem” tiek gatavots
jauns saistošo noteikumu projekts „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” (saistošo noteikumu
projekts).
2.1. Šī Saistošo noteikumu projekta mērķis:
Noteikt Vārkavas novada pašvaldības materiālās palīdzības veidus bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc
pilngadības sasniegšanas.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Lai
nodrošinātu Noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas
vai radīt jaunas darba vietas.
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4. Saistošo
noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
asministratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā
ar Saistošo
noteikumu
projektu
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Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz Vārkavas
novada Sociālais dienests. Vārkavas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Vārkavas novada domē. Vārkavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika iesaistīta,
jo Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības, bet uzlabo klientu
dzīves kvalitāti.

Domes priekšsēdētāja

					

A.Brakovska

APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes 25.02.2020.
sēdes lēmumu Nr.27 (protokols Nr.5.,7&)
PRECIZĒTI
ar Vārkavas novada domes 31.03.2020.
sēdes lēmumu Nr.50 (protokols Nr.9/10)
Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.158 “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,

Izdarīt Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” šādus grozījumus:
1. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus “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”
2. Svītrot saistošo noteikumu 11.2.apakšpunktu;
3. Svītrot saistošo noteikumu 11.3.apakšpunktu;
4. Svītrot saistošo noteikumu IX.nodaļu;
5. Svītrot saistošo noteikumu X.nodaļu;
6. Saistošo noteikumu 48.punktā skaitli „142,29” aizstāt ar skaitli „213,43”.
Domes priekšsēdētāja									
Marts 2020 Nr. 2 (138)

A.Brakovska
11

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI
Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.158
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
3. Saistošo noteikumu
projekta plānotā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz asministratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar Saistošo noteikumu
projektu

Norādāmā informācija
Labklājības ministrija 2019. gada 5. aprīļa vēstulē Nr. 33-1-058/686,
atsaucoties uz LR Tiesībsarga 2019. gada 25. marta vēstulē Nr. 6-1/512
‘’Pabalsta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem iekļaušana pašvaldību saistošajos
noteikumos’’ pausto viedokli, aicināja pašvaldības veikt nepieciešamās
darbības, lai sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, kā arī audžuģimenēm, netiktu iekļautas saistošajos noteikumos par
sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju.
Ar grozījumiem tiek svītrots pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un pabalsts audžuģimenei.
Norādītei pabalsti tiks izteikti jaunos saistošos noteikumos.
2020. gadā pabalstu izmaksa tiks veikta apstiprinātā budžeta ietvaros.

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētāja							

A.Brakovska

APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes 31.03.2020.
sēdes lēmumu Nr.51
(protokols Nr.9/11.&)
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.159
Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Vārkavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
“26.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Komitejas loceklis uzskatāms
par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja kā lietotājs ir pieslēdzies
videokonferencei. Piedaloties balsojumā, komitejas loceklis nosauc savu vārdu un uzvārdu un
12
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balsojumu. Komitejas protokolists nodrošina videokonferences protokolēšanu.”
2. Papildināt ar 34.1 punktu šādā redakcijā:
“34.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Domes deputāts uzskatāms par klātesošo domes sēdē
un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja kā lietotājs ir pieslēdzies videokonferencei. Piedaloties
balsojumā, domes deputāts nosauc savu vārdu un uzvārdu un balsojumu. Protokolu lietvedības
pārzine nodrošina videokonferences protokolēšanu.”
Domes priekšsēdētāja

Paskaidrojuma raksts

A.Brakovska

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.159
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Vārkavas
novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
3. Saistošo noteikumu
projekta plānotā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz asministratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar Saistošo noteikumu
projektu
Domes priekšsēdētāja

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmo daļu, kas noteic, ka
pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus,
nolikumā nosakāma kārtība, kādā notiks domes komiteju un domes sēžu
norise videokonferences režīmā.
Ar grozījumiem:
- nolikums papildināts ar 26.1 punktu, nosakot domes komiteju sēžu
norisi videokonferences režīmā;
-nolikums papildināts ar 34.1 punktu, nosakot domes sēžu norisi
videokonferences režīmā.
Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.
A.Brakovska

Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis
Latvijas valsts valdība ir izsludinājusi visā valsts teritorijā ārkārtējo
situāciju no 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Aktuālos valdības lēmumus un ierobežojumus iespējams apskatīt
interneta vietnē www.mk.gov.lv vai www.likumi.lv Ministru kabineta
rīkojumā Nr. 103 ‘‘Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’.
Visa aktuālā informācija un tālruņi atrodami mājaslapā www.covid19.
gov.lv.
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Apstiprināts projekts ,, Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas
skolēnu deju kolektīvam’’

Šī gada 7. februārī Vārkavas novada dome
ir saņēmusi projekta ,,Tautas tērpu iegāde
Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”
projekta Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005
apstiprinājumu. Projekts tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Projekta mērķis ir izveidot jaunu skolēnu
deju kolektīvu ‘‘Vārkavas vidusskolas 4.6. klases deju kolektīvs’’, tādējādi, atbilstoši
stratēģiskajam mērķim, tiks palielināts to
skolēnu skaits, kas iesaistījušies tautas deju
kolektīvā un saturīgi pavada brīvo laiku sava
novada teritorijā - tiks veicināta sabiedrības
iesaistīšanās vietējās kultūras iniciatīvās un
izveidots jauns kolektīvs.

Projekts tiks īstenots ar Lauku atbalsta dienesta
ELFLA finansējumu un pašvaldības
līdzfinansējumu.
Kopējās projekta izmaksas: 6448,09 EUR,
pieprasītais publiskais finansējums (90% no
attiecināmajām izmaksām): 5803,28 EUR un
Vārkavas novada domes līdzfinansējums (10%
no attiecināmajām izmaksām): 644,81 EUR.
Projekta realizācijas termiņš: 2020. gada 31.
jūlijs.
Projekta ietvaros Vārkavas vidusskolas skolēnu
deju kolektīvam tiks iegādāti jauni skatuves
tērpi.
Vairāk
informācijas
par
Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
–http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm
Vārkavas novada domes projektu koordinatore
Sabīne Uļjanova

Piešķirts finansējums Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa
Gaters – Kaļvi 0,50 -2,99 km pārbūvei

Vārkavas novada pašvaldība ir saņēmusi
apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta
Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes par finansējuma piešķiršanu projekta
iesniegumam “Vārkavas novada Vārkavas
pagasta ceļa Gaters – Kaļvi 0,50 - 2,99 km
pārbūve”, projekta iesnieguma Nr. 19-03A00702-000064. Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta mērķis – uzlabot ceļu infrastruktūras
kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un uzlabotu iedzīvotāju
pārvietošanās kvalitāti.
Projekts tiks īstenots ar Lauku atbalsta
dienesta ELFLA finansējumu un pašvaldības
14

līdzfinansējumu.
Projekta kopējās izmaksas: 196 854,91 EUR.
Attiecināmās izmaksas: 196 854,91 EUR.
Publiskais finansējums: 177 169,42 EUR.
Vārkavas novada domes līdzfinansējums: 19
685,49 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2021. gada 30.
aprīlim.
Projekta rezultātā tiks pārbūvēts pašvaldības
autoceļa Gaters – Kaļvi posms 2,49 km garumā.
Vairāk
informācijas
par
Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
–http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.
Vārkavas novada domes projektu koordinatore
Sabīne Uļjanova
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Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir lielākā
Latvijas simtgades dāvana vairāk nekā 200
000 bērniem un jauniešiem, kuriem dota
iespēja apmeklēt muzejus un teātra izrādes,
doties ekskursijās un piedalīties daudzās citās
aktivitātēs. Programmas mērķis ir nodrošināt
skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts
garantētās izglītības iegūšanas ietvaros
apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un
audzināšanas darba saturu un dod iespēju
klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras
norises, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma
attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas
kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās
izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās
industrijas. Programma atbalsta četras saturiskās
tēmas – Latvijas valstiskuma attīstības un
saglabāšanas liecības, Latvijas kultūras vērtības
un laikmetīgās izpausmes, zinātnes un inovāciju
attīstība Latvijā, Latvijas daba un kultūrainava.
Finanšu līdzekļi piešķirti atbilstoši faktiskajam
skolēnu skaitam no 1. līdz 12. klasei.
2019./2020. gada 1. semestrī Vārkavas

OZOLUPE

vidusskolas audzēkņi aktīvi apmeklēja
koncertus, izrādes, muzejus, brauca ekskursijās
uz Rīgu un Rēzekni. Iniciatīvas “Latvijas
skolas soma” ietvaros 1. – 6. klases audzēkņi
Vārkavas vidusskolā apmeklēja lekciju “Shape
of Music” un mācījās saklausīt un atpazīt
mūzikas instrumentus. 1.– 4. klases audzēkņiem
bija iespēja noskatīties animācijas filmas
“Jēkabs, mimmī un runājošie suņi” un “Saule
brauca debesīs”. 7.-9. klases audzēkņi devās
ekskursijās uz šokolādes muzeju “Laima”,
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latgales
vēstniecību “Gors”, Latgales Kultūrvēstures
muzeju un apmeklēja izrādi “Raksti man
šovakar” Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks”. 10.12. klases audzēkņi apmeklēja izrādi “Melnā
sperma” Ģertrūdes ielas teātrī un skatījās filmu
“Dvēseļu putenis”.
Šobrīd tiek plānotas aktivitātes 2019./2020. gada
2. semestrim. Jaunāko klašu kolektīvi vēl plāno,
ko varētu apmeklēt semestra laikā, savukārt,
5.—12. klases skolēniem aprīļa mēnesī bija
plānots vērot izrādi “Klusētāji”, bet ārkārtas
sitācijas dēļ, izrāde uz nenoteiktu laiku ir atcelta.
Latvijas skolas soma koordinatore
Sabīne Uļjanova

Rast iespēju un pašam sevi pasargāt

25
.februārī
Vārkavas
tautas
namā tika aicināti
interesenti
uz
tematisku
diskusiju: “Kā sevi pasargāt no juridiskām
problēmām”, kas tika organizēta kā
papildpasākums vistrūcīgākajām personām,
sadarbībā ar
Eiropas Savienības atbalsta
fondu vistrūcīgākajām personām un ģimenes
palīdzības cenru “Ligzda”. Kā konsultants uz
diskusiju tika uzaicināts individuāli praktizējošs
zvērināts advokāts Juris Rozentāls.
Nenomaksāti
ārtie
SMS
kredīti,
nesakārtotas īpašuma tiesības, pieteikums
tiesai, nepabeigti, nenomaksāti preču līzingi,
pensiju jautājumi un vēl citi jautājumi, uz
kuriem sanākušie klausītāji vēlējās iegūt
atbildes. Atliekot problēmas risināšanu uz
vēlāku laiku mēs kļūstam par likuma pārkāpēju,
par parādnieku. Advokāts Juris Rozentāls
neskaitāmas reizes atkārtoja un akcentēja uzmanīgi iepazīties ar līgumiem, nosacījumiem
un sastādītajiem atmaksas grafikiem, jo tikai tad
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var sevi pasargāt, ja zini visus nosacījumus zem
kuriem esi parakstījies. Ļoti grūti ir palīdzēt, kad
pie durvīm klauvē tiesu izpildītāji, bet arī ar tiesu
izpildītājiem vienmēr pastāv iespēja vienoties
par atmaksas garafika izveidi. Konsultējoties
ar juristiem vienmēr var rast iespēju risināt jūs
interesējošus jautājumus.
Noslēdzot diskusiju advokāts ieteica:,,
Neattiecaties vieglprātīgi pret nesakārtotām
īpašuma tiesībām, kredītsaistībām un arī
savstarpējām attiecībām, jo mēs nekad nezinām
kādu “pārsteigumu” var sagādāt dzīve”.

Vārkavas novada Sociālais dienets
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Notikusi VARAM informatīvā sapulce Vārkavas novadā par
administratīvi teritoriālo reformu

VARAM informatīvā sapulce Vārkavas vidusskolā. Foto:
M.Smane, 12.02.2020.

2020. gada 12. februārī Vārkavas vidusskolā
notika Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā tikšanās
ar Vārkavas novada iedzīvotājiem. Uz tikšanos
Vecvārkavā bija ieradušies VARAM Reformu
nodaļas vadītājs Arnis Šults un Attīstības nodaļas
vadītāja Dzintra Muzikante. Tikšanās laikā
A. Šults skaidroja administratīvi teritoriālās
reformas nepieciešamību un būtiskākos
ieguvumus sabiedrībai, kā arī atbildēja uz
klātesošo jautājumiem.
Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā
pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās
reformas turpināšanu”, kas paredz turpināt 1998.
gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu
un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski
attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām
likumos noteikto autonomo funkciju izpildi
salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par
samērīgām izmaksām.
Latviju teritoriālās reformas pavada jau no 90to gadu sākuma, kas zināmā mērā satrauc gan
iedzīvotājus, gan pašu valsts pārvaldi. Līdz
šim brīdim ir bijuši izstrādāti dažādi reformu
projekti. Tajā laikā, kad notika iepriekšējā
reforma, jau bija skaidrs, ka tai sekos vēl viena
reforma, jo plānotā sistēmas izveide reformas
īstenošanas procesā tika izjaukta.
Pie pašreizējām pašvaldību teritorijām nav
iespējams valstiski veidot vienotu sistēmu, jo
katra pašvaldība atšķiras gan teritorijas ziņā,
gan iedzīvotāju skaita ziņā, līdz ar to tām ir arī
dažādas intereses un iespējas.
Teritorijas robežas mūsdienās nav aktuāls
jautājums, jo mūsdienās cilvēki ir pietiekami
mobili un pakalpojumu saņemšanai mūsdienās
ir pieejami arī e-pakalpojumi, kurus var saņemt
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neizejot no mājām.
Paralēli teritoriālai reformai notiek arī
funkcionālā reforma, kura pat ir nozīmīgāka par
teritorijas pārdali, tās laikā tiek fundamentāli
manīta sistēma un funkcijas, kā arī finanšu
sistēma, kas ietver ļoti daudzus jautājumus.
Optimāls un efektīvs funkciju tīkls pie pašreizējā
teritoriālā strukturējuma nav efektīvi izpildāms.
Mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, ko nav
iespējams finansiāli uzturēt. Arī iedzīvotāju
skaita palielināšanās tuvākajā nākotnē nav
paredzama un līdz ar to pašvaldības ienākumus
tikai samazinās.

VARAM Reformu nodaļas vadītājs A. Šults stāsta
par administratīvi teritoriālās reformas mērķiem un
nepieciešamību . Foto: M. Smane

Plānotās administratīvi teritoriālās reformas
mērķis ir veidot ekonomiski attīstīties spējīgas
administratīvās teritorijas ar kvalitatīviem
pakalpojumiem, tādēļ reformas ietvaros 39
pašvaldībām (119 pašvaldību vietā) plānots
uzdot izpildei 111 funkcijas, tādejādi tiks
ekonomēti arī finanšu līdzekļi.
Pašreizējo Vārkavas novada teritoriju kopā ar
Riebiņu novadu un daļu no Aglonas novada,
reformas ietvaros plānots pievienot pie Preiļu
novada.
Plānots, ka veidojoties jaunajiem novadiem
daļa funkciju tiks pārceltas uz centru, bet daļa
pakalpojumu iedzīvotājiem būs pieejami uz
vietas pagastā vai pagastu apvienībā.
Pašreizējā reforma tiek virzīta tieši šādā
redakcijā, jo iepriekš piedāvātais 29 novada
apvienību modelis, kas paredzēja bijušā Preiļu
rajona teritorijas ietvaros veidot vienu novadu
apvienību, kur daļu funkciju tiktu pārcelta
uz centru (atstājot novadu apvienībā vienu
bāriņtiesu, būvvaldi, dzimtsarakstu nodaļu utt.),
bet pašu novadu teritorijas tiktu saglabātas, tika
noraidīts no Pašvaldību savienības puses 2017.
gadā. Tādēļ ministrija šobrīd piedāvā savu,
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viņuprāt, vislabāko administratīvi teritoriālās
reformas modeli.
Pasākuma laikā iedzīvotāji uzdeva sev
interesējošos
jautājumus
un
izteica
priekšlikumus. Viens no priekšlikumiem bija
sadalīt valsti tikai mazās, labāk pārredzamās un
kontrolējamās pašvaldībās.
Iedzīvotājiem arī radās jautājums par to, kā tika
nolemts, ka Vārkavas novads tiks pievienota
pie Preiļu novada un vai ir iespējama teritorijas
robežu pārdale, daļai no pagasta pievienojoties
citam novadam.
Visaktuālākais jautājums bija par valsts
un pašvaldības ceļu nākotni, plānotajiem
remontdarbiem reformas ietvaros un to
sakārtošanu.
Ne mazāk svarīgs jautājums iedzīvotājiem ir par
finanšu līdzekļu sadali starp pilsētām un lauku
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apvidiem, kas sevī ietver gan kultūras, gan
izglītības, gan citus jautājumus.
Kāda iedzīvotāja vēlējās uzzināt VARAM
ministrijas pārstāvja A. Šulta subjektīvo
viedokli, par to kādus riskus viņš pats personīgi
saskata šajā reformā.
Kopumā informatīvā sapulce Vārkavas
novadā tika plaši apmeklēta, galvenokārt,
pulcējot iedzīvotājus no Rimicānu un
Upmalas pagastiem. Cerams, ka sapulces laikā
iedzīvotājiem tika izsmeļoši atbildēts uz visiem
viņu interesējošajiem jautājumiem. Sekosim
līdzi administratīvi teritoriālās reformas virzībai
arī turpmāk!

Vārkavas novada sabiedrisko attiecību
speciāliste Marika Smane

Projekta PuMPuRS aktualitātes

Projekts PuMPuRS Vārkavas novadā, Vārkavas
vidusskolā ir nenovērtējams atbalsts daudziem
skolēniem.
Vārkavas novada pašvaldība kopš 2017.
gada oktobra veiksmīgi iesaistās Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS –
skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
mazināšanai. Kopš Vārkavas novadā tiek
īstenots šis projekts, tā ietvaros individuālu
atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši
17 5.-12.kl., Vārkavas vidusskolas skolēni.
Konsultatīvā atbalsta sniegšanai tika iesaistīti
11 vidusskolas pedagogi.
Vārkavas vidusskolu jau sekmīgi absolvējuši
5 projektā iesaistītie jaunieši. Daudziem
iesaistītajiem jauniešiem konsultācijas projekta
ietvaros ir palīdzējušas veiksmīgi nokārtot
eksāmenus.
Vārkavas vidusskolā darbs projektā turpinās arī
šajā mācību gadā. Katram projektā iesaistītajam
skolēnam, sadarbojoties ar vecākiem un
pedagogiem, tiek izveidots individuālais atbalsta
plāns. Tiek noskaidroti izglītojamā mācību
problēmu iemesli. Visbiežāk skolā izmantojam
individuālās konsultācijas un izskaidrojošo
darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam
jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam
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savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību
satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu
konsultantu atbalsts tiek sniegts matemātikā,
latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.
Izglītojamajiem tiek sniegts gan pedagoģiskais,
gan psiholoģiskais atbalsts.
Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem
skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, Vārkavas
novada pašvaldības jauniešu biedrība “Jaunvide”,
veiksmīgi darbojas projektā “Esi drošs un
radošs”. Projekts ir vērsts uz priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivācijas turpināt izglītību palielināšanu un
viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas
dzīvē.
Projekta laikā 2019/2020. gadā regulāri notiek
un vēl turpinās dažādas interesantas aktivitātes:
iedvesmojošas un izglītojošas nodarbības
par personības izaugsmi, prasmju attīstīšanas
aktivitātes, tikšanās ar ārzemju jauniešiem un
iedvesmojošām personībām.
Lai mums izdodas motivēt jauniešus tiekties
pēc augstākiem mērķiem un, lai jauniešiem ir
motivācija tos sasniegt!
Sīkāk par projektu mājaslapā www.pumpurs.lv
Informāciju apkopoja Vārkavas novada pašvaldības
koordinatore Inga Some.
ingasome@inbox.lv
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Veiksmes mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās

Vārkavas vidusskolas skolēni joprojām piedalās
mācību priekšmetu olimpiādēs un gūst labus
rezultātus. Starpnovadu matemātikas olimpiādē:
• 9. - 12. klasēm Kristianam Plotam (11. kl.)
un Andrejam Ločam (11. kl.) - 1. vieta;
• 5. klašu grupā Markusam Somam un
Mārtiņam Upeniekam - 1. vieta;
• 8. klašu grupā Ernestam Lazdānam - 1.
vieta;
• 7. klašu grupā Ievai Jaunromānei - 3. vieta.
Starpnovadu ekonomikas olimpiādē Andrejs
Ločs ieguva 1. vietu, bet Kristians Plots - 2.
vietu.
Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 9. klašu grupā
Ernests Lazdāns(8. kl.) izcīnīja 1. vietu.
Februāra un marta mēnesis bija uzvarām bagāti
arī mūsu skolas sportistiem.
Vārkavas vidusskolas volejbolisti piedalījās
“Piena Spēka” kausa izcīņā volejbolā. 1. posma
sacensībās 1. grupā jauniešiem 1. vietu izcīnīja
Vārkavas vidusskolas komanda, kurā startēja
Māris Ceplis, Sandis Rudzāts, Uldis Gavars,
Kristians Plots, Andis Briška, Edgars Nikiforovs,
Dāvis Salcevičs.
“Piena Spēka” kausa izcīņā volejbolā 1. posma
sacensībās 3. grupā zēniem 1. vietu izcīnīja
Vārkavas vidusskolas komanda, kurā spēlēja
Jānis Rimants Cimdiņš, Ralfs Vilcāns, Dāvis
Sparāns, Elvis Jaudzems, Ēriks Kirilovs, Ervīns
Brakovskis, Rinalds Božis.
Mūsu volejbolisti ir iekļuvuši “Piena Spēka”

kausa lielajā finālā, kurš notiks Rīgā. Labi veicās
“Policijas Kausa” sacensībās volejbolā, kur tika
izcīnīta 3.vieta.
Jau 27. reizi Vārkavas vidusskolā norisinājās
”Vārkavas balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā.
Sacensībās piedalījās sportisti no Dagdas,
Rudzātiem, Riebiņiem, Līvāniem, Preiļiem,
Sīļukalna un Vārkavas. Kopējais dalībnieku
skaits bija 129.
Labus sasniegumus sacensībās parādīja arī
mūsu skolas sportisti. Sākumskolas grupā
vislabāk veicās Ē. Somei (3. kl.), G. Sparānam
(4. kl.) - 2. vieta un O. Šembelam (4. kl.) - 3.
vieta. Pamatskolas grupā - E. Ziemelei (7. kl.),
E. Brakovskim (7. kl.) - 1. vieta, L. Surguntei
(7. kl.) - 3. vieta, G. Zagorskai (8. kl.) - 1. vieta,
S. Poplavskai (8. kl.) -2. vieta, D. Sparānam
(8. kl.) - 3. vieta. J. R. Cimdiņam (9. kl.) - 1.
vieta. Starp vidusskolēniem - L. Pastaram (10.
kl.), S. Rudzātam (12. kl.) - 3. vieta, M. Vanagai
(10. kl.), A. Briškam (10. kl.) - 1. vieta, S. E.
Upeniecei (11. kl.), S. Stivriškai (11. kl.) - 3.
vieta, V. Vanagai (11. kl.), S. L. Liepiņai (12.
kl.) - 1. vieta, E. Nikiforovam (12. kl.) - 2. vieta.
Iegūstot lielāko punktu skaitu savā vecuma
grupā, kausu izcīnīja Valija Vanaga.
Novēlam, lai veicas arī nākamajās mācību
priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās!

“Mediju” pulciņa dalībnieces Estere
Spiridonova un Vineta Macuļēviča

Skatuves runas konkurss

Konkursa dalībnieki - L. Lazdāne, A. Neiceniece un
E. Laganovskis.

19. februārī skolā notika skatuves runas konkurss.
Šogad konkursā piedalījās tikai sākumskolēni.
Konkursa darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar
skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās
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identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu
tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/
pilsēta, brīvība, Tēvzeme.
Uz konkursa 2. kārtu, kura notika Rēzeknē, 1.
klašu grupā tika izvirzīta Liliāna Lazdāne, 2. - 3.
klašu grupā - Arnita Neiceniece (2. kl.), 4. - 6.
klašu grupā - Elvis Laganovskis (4. kl.).
10. martā šie skolēni piedalījās Latgales
reģiona skolēnu skatuves runas konkursa 2.
kārtā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem. Konkursantu
uzstāšanos vērtēja VISC apstiprinātā žūrija.
No Rēzeknes Vārkavas vidusskolas skolēni
atgriezās ar labiem rezultātiem. Arnitai
Neiceniecei – 2. pakāpes diploms, bet Liliānai
Lazdānei un Elvim Laganovskim – 1. pakāpes
diploms.

‘‘Mediju” pulciņa dalībniece Daina Gailuma
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Žetonu vakars Vārkavas vidusskolā
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Šī gada 6. martā Vārkavas vidusskolā notika
12. klases rīkotais Žetonu vakars, kura tēma bija
“Mēs sapņojam laikā”.
Ar nelielas montāžas palīdzību 12. klases
skolēni atsauca atmiņā visu savu skolas laiku.
Divpadsmitie pateicās visiem – sākot ar
skolasbiedriem, un beidzot ar skolotājiem. Īpaši
uzsvērti bija pateicības un mīlestības pilnie vārdi
klases audzinātājai Ingrīdai Ločmelei. Žetonu
vakara laikā visi tikām patīkami pārsteigti,
sākot ar skaistajiem un mīlestības pilnajiem “Paldies!”
tika izsniegti Žetonu vakara gredzeni, kuri
apliecināja piederību Vārkavas vidusskolai.
Tos saņemot, klātesošie varēja ielūkoties
pāris minūšu garajos atmiņu video, kurus bija
sagatavojuši paši divpadsmitie.
Pēc tam tika rādīta A. Zuja izrāde “Alfreda
leigovas”, kuras laikā visi klātesošie varēja
izbaudīt mirkli prieka un miera sajūtas, kā arī
kārtīgi izsmieties. Izrādes iestudēšanā daudz
palīdzēja Vārkavas vidusskolas absolvente
Lāsma Bramane, kurai 12. klase arī sirsnīgi
pateicās.
’’Jaunie
aktieri‘‘,
manuprāt,
Pasākuma laikā saņēmām patīkamus apsveikuma nevainojami iejutās savās lomās.
vārdus no skolas direktores Intas Kivlenieces, Vēlreiz liels paldies visiem, kuri mūs atbalstīja
no klases audzinātājas, vecākiem un, protams, un palīdzēja visu gadu garumā!
no saviem skolasbiedriem.
12.klases skolniece Daniela Smolenska
12. klases skolēniem šī bija īpaša diena, jo

Folkloras konkursi
12. martā Līvānos notika Dienvidlatgales
Stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2020”
un Rotaļnieku konkurss. Uz šiem konkursiem
bija ieradušies skolēni no Aglonas, Riebiņiem,
Vārkavas, Līvāniem un Izvaltas.
Mājās stāstnieki bija sagatavojuši veselu pūru
anekdošu, ar kurām centās sasmīdināt gan žūriju,
gan citus konkursa dalībniekus. Ar jautriem
jokiem klātesošos uzjautrināja 4 Vārkavas
vidusskolas audzēkņi - Valters Vilcāns, Edvards
Vaivods - Šulte, Elvis Laganovskis, Mārtiņš
Upenieks. Konkursa žūrija viņu sniegumu
novērtēja ar 1. pakāpes diplomiem. Elvis un
Mārtiņš izcīnīja ceļazīmi uz valsts Anekdošu
konkursu.
Lai piedalītos Rotaļnieku konkursā, vajadzēja
prast novadīt 2 rotaļas. Ar rotaļu vadīšanu
labi veicās Ievai Jaunromānei un Vinetai
Macuļēvičai, kuras ieguva 1. pakāpes diplomus.
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Mārtiņš Upenieks saņēma arī žūrijas un skatītāju
specbalvu kā jautrākais un
atraktīvākais
konkursu dalībnieks.
Piedaloties konkursos, skolēni guva daudz
pozitīvu emociju un jaunu draugu.
“Mediju” pulciņa dalībniece Vineta Macuļēviča
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Seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība - kur ir
balanss?”

2019. /2020. mācību gadā, laikā no novembra līdz
martam, Latvijas lielākā izglītības un karjeras
portāla Prakse.lv pārstāvji devās izbraucienos
uz Latvijas vidusskolām, kur vadīja izglītojošus
seminārus par profesijas un augstskolas izvēles
iespējām.
26. februārī arī Vārkavas vidusskolā norisinājās
šāds seminārs 10. - 12. klašu skolēniem.
Semināra mērķis bija iepazīstināt vidusskolēnus
ar nākotnes darba tirgus perspektīvām, pastāstīt,
kā izvēlēties sev piemērotu profesiju un
augstākās izglītības mācību iestādi, kur izvēlēto
profesiju apgūt. Skolēni tika iepazīstināti ar
jaunākajiem projektiem, kas palīdz orientēties
profesiju daudzveidībā. Semināra laikā jaunieši

uzzināja informāciju par karjeras portāla
Prakse.lv darbību un praktiskajām iespējām, kas
noderēs ikvienam jaunietim, par darba devēju
ieteikto studiju programmu TOP 2019 - jaunāko
rezultātu analīzi un apskatu uz darba devēju
viedokļiem par augstskolām un informāciju par
Atvērto durvju nedēļu uzņēmumos.
Tika diskutēts par saistošākajamiem
jautājumiem attiecībā uz to, kā plānot karjeru,
par darba devēja ieteikumiem, augstskolu izvēli
un citiem aktuāliem jautājumiem.
Šāda veida semināri ir noderīgi ikvienam
jaunietim ceļā uz profesijas izvēli.

“Mediju” pulciņa dalībniece Ilvija Cauna

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai”
2. martā noslēdzās izlietoto bateriju vākšanas
konkurss ”Tīrai Latvijai”.
Šajā konkursā
piedalījās gandrīz visu klašu kolektīvi. Kopumā
tika savākti 116,315 kg izlietoto bateriju. 1.
vietu šajā konkursā ieguva 11. klase - 48,006
kg, 2. vietu - 4. klase (18,996 kg), 3. vietu 1. klase (14,844 kg). Starp individuālajiem
izlietoto bateriju vācējiem visčaklākie bija Ilvija

Cauna (19,140 kg), Gatis Tarasovs (13,873 kg),
Sigita Stivriška (11,738 kg) , Kristians Džardāns
(10,744 kg) un Liliāna Lazdāne (8,801 kg) .
Varam priecāties, ka ar savu dalību šajā konkursā
kaut mazliet tīrāku un zaļāku esam darījuši
Latviju.

“Mediju” pulciņa dalībniece Daina Gailuma

Projektu darbs
No 13. - 15. februārim skolā norisinājās darbs
pie projektiem. Katra klase bija izvēlējusies
sev tīkamāko tēmu. 1. klases tēma bija ”100
dienas skolā”. Skolēni gatavoja priekšnesumus,
apsveikumus, jo šos svētkus svinēja kopā ar
vecākiem. Pasākuma laikā visi klātesošie varēja
cienāties ar pašgatavoto kūku.
2. klases tēma - “Pasakas”. Šo dienu laikā aktīvi
tika lasītas, rakstītas, zīmētas, sacerētas pasakas.
Tika veidoti pasaku tēli.
3. klases skolēni strādāja pie tēmas ”Skaitļu
pasaule”. Tika risināti dažāda veida uzdevumi,
mēģināti “pārkost cietie rieksti”. Skolēni
nopietni gatavojās diagnosticējošajam pārbaudes
darbam.
4. klases tēma - “Sports - kā veselīgs
dzīvesveids”. Klasē tika runāts par sporta
svarīgo nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Ar interesi
skolēni iepazinās ar olimpisko spēļu vēsturi,
Latvijas sportistu sasniegumiem olimpiskajās
spēlēs. Kaut arī šogad īstas ziemas nemaz nav,
skolēni stāstīja par iespējamajiem ziemas sporta
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veidiem Latvijā. Kā praktiska nodarbība bija
dejošana, gatavojoties tautas deju sadancim.
5. un 6. klases skolēniem bija kopīga tēma ”Māja
- sāta”. Ar vārdnīcu palīdzību tika noskaidrota
šo vārdu nozīme. Mājas tika arī zīmētas, veidoti
apraksti. Tika izgatavota māja putniem - būrītis,
izveidots mājas makets.
Zāles rotājumus dažādiem svētkiem gatavoja 7.
klases skolēni.
Gatavojoties konkursam ”Izzini ķīmiju!”, 8.
klases skolēni veica dažādus eksperimentus un
veidoja video.
9. klase gatavoja apsveikumus un priekšnesumus,
lai iepriecinātu sociālās aprūpes centra”Vārkava”
iemītniekus. Viņi viesojās arī aprūpes centrā.
10. un 11. klases skolēni strādāja pie ZPD
(zinātniski pētnieciskie darbi), bet 12. klase
gatavojās Žetonu vakaram.
Projektu darba laikā ikviens skolēns varēja
attīstīt savas spējas, prasmi darboties grupā.
“Mediju”pulciņa dalībnieces
Sanija Poplavska, Sandra Brakovska
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Saki starpkultūru pieredzei – JĀ!
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5. martā, mūsu trešajā tikšanās reizē, tika
organizēts spāņu ēdienu gatavošanas konkurss.
Skolēnu komandām bija jāpagatavo tradicionālie
spāņu ēdieni un jāprezentē ‘’bargajai’’ konkursa
žūrijai – jauniešiem no Spānijas. Kopīgi
pagatavojot četrus spāņu ēdienus, kaut mazliet

20., 27. februārī un 5. martā Vārkavas vidusskolā
projekta “Esi drošs un radošs!” ietvaros
notika neformālas, jautras sarunas un spēles ar
jauniešiem no Spānijas. Brīvprātīgie jaunieši
vadīja dažādas radošas aktivitātes un labprāt
dalījās ar savu pieredzi, smaidu un aizrautību.
20. februārī mēs iepazināmies ar divām
jaunietēm no Spānijas. Viņas vadīja dažādas
spēles un stafetes, lai saliedētu kolektīvu, un lai
visiem būtu jautri. Dalībnieki tika sadalīti divās
grupās. Katrai grupai bija savas aktivitātes,
kuras ik pa laikam mainīja.
27. februārī Vārkavas vidusskolas svētku zāle
tika pārvērsta par ”izlaušanās istabu”, kur katrai
komandai secīgi bija jāveic dažādi uzdevumi,
lai izkļūtu brīvībā.

iepazināmies ar citu tautu ēdienkarti.
Vakara gaitā tika izspēlētas dažādas spēles.
Šīs visas tikšanās reizes mūsos radīja daudz
jautrības, prieka un pozitīvu emociju.

“Mediju” pulciņa dalībnieces
Sanija Poplavska un Sandra Brakovska

Tikšanās ar šefpavāru Kristapu Ušacki
savu profesiju, tās apgūšanas iespējām. Ar
videomateriāla palīdzību viņš mūs iepazīstināja
ar sava darba ikdienu, kā arī atbildēja uz
daudzajiem jautājumiem, kurus bija sagatavojuši
skolēni. Kristaps pastāstīja arī par dažādiem
galda klājumiem, visbiežāk pasūtītajiem
ēdieniem un to gatavošanas noteikumiem.
Vēlāk kopā ar Kristapu interesenti varēja
darboties praktiski. Tika pagatavoti burgeri,
smalkas uzkodas un panna cotta, kurus varējām
arī nobaudīt. Iepazināmies ar dažādiem ēdienu
dekorēšanas paņēmieniem. Šoreiz īpaši čakli
darbojās mūsu skolas zēni.
21. februāra pēcpusdienā skolā, Vārkavas Svinot svētkus, nodarbībā iegūtās prasmes
vidusskolā projekta “Esi drošs un radošs!” un zināšanas droši vien varēsim arī izmantot
ietvaros, viesojās šefpavārs Kristaps Ušackis. praktiski.
Nodarbības laikā Kristaps pastāstīja par
“Mediju” pulciņa dalībniece Ilvija Cauna
Šos jaunatnes iniciatīvas projektus pilnībā
finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(PuMPuRS).
Marts 2020 Nr. 2 (138)
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PĀRDOMAS NESTANDARTA SITUĀCIJĀ
Ļoti iespējams, ka, izejot cauri šai krīzei pasaulē
un pie mums, mainīsies tik daudz kas, ka mēs to
pat nevaram tagad iedomāties, bet šis laiks var
kļūt arī par īsto brīdi patiesai sevis atklāšanai un
atbildēm uz dzīves lielajiem jautājumiem
Jūtams, ka pirmais šoks par strauji pasauli
pārņēmušā vīrusa Coron 19 (no angļu corona –
vīruss - elektronmikroskopā izskatās kā vainags,
bet 19 nozīmē, ka tas parādījās pirmoreiz
2019.gada nogalē Ķīnā ) izplatību pamazām
sāk norimt, bet vienlaicīgi cilvēkiem iestājies
apjukums un varbūt pat vēl lielāka panika - kas
notiks tālāk. Vai šīs briesmas mainīs mani un
pasauli?
Es domāju, ka mums ir dots labs laiks pārdomu
brīdim, varbūt tas ir arī brīdis, kad apstāties:
apdomāt, ko nozīmē mana dzīve? Vai es daru to,
kas man jādara? Un – kas man īsti būtu jādara?
Jā, patreiz ir nestandarta situācija – un nestandarta
situācijas parāda, kas ar mani notiek īstenībā,
kas un kāds es esmu. Ja paši esam agresīvi,
naidīgi izturamies pret citiem, mūsu iekšēja
pasaule kļūst naidīga. Tomēr šī krīzes situācija
rāda arī to, ka foršu, labu, brīnišķīgu, negaidīti
dāsnu cilvēku ir daudz vairāk, nekā mēs esam
gaidījuši.
Mūs satrauc jaunais CORON – 19 vīruss. Tas
mūs iemācīs mazgāt rokas, ievērot higiēnu, būt
iejūtīgākiem un saudzēt sevi un apkārtējos.
Mums sen zināmas vīrusslimības kā gripa,
masalas, AIDS, bakas, saaukstēšanās un citas,
kuras arī izsauc vīrusi un tās ir tāpat lipīgas un
kuru izplatību tāpat nosaka cilvēku izturēšanās
Un to infekcijas avots arī ir slims cilvēks.

Piemēram, gripas vīruss izplatās īpaši ļoti
strauji. Visvienkāršāk to iegūt, ja kāds slims
cilvēks uzšķauda. Vai mēs to nezinām, zinām,
bet tāpat slimi ejam apkārt un izplatām slimību.
Varbūt tagad viss mainīsies?
Mums visiem zināmi zarnu, vēdera vīrusi,
kuri liek sevi manīt vēlā rudenī, ziemā un agrā
pavasarī, vispār visu cauru gadu. Un izplatās
tie tāpat - kā jau vīrusi. Varbūt tagad mums
būs mācība un sāksim sevi vairāk kontrolēt
un saudzēt. Varbūt vairāk vēdināsim telpas!
Varbūt iemācīsim bērniem nebāzt mutē zīmuļus
un pildspalvas, varbūt iemācīsim bērniem
sargāt savas mantas un nemainīties ar tām ar
klasesbiedriem. Varbūt mazgāsim augļus un
dārzeņus no veikala. Varbūt, varbūt, varbūt...
Varbūt stiprināsim savu organismu, imunitāti
gan uzņemot organismam nepieciešamos
vitamīnus, gan iespējami vairāk laika pavadot
svaigā gaisā. Savukārt, ja mājās kāds slimo ar
zarnu infekciju, nu iedosim viņam savu dvieli,
traukus, mēģināsim mazāk kontaktēties, kamēr
slimnieks ir infekciozs. Ļoti svarīgi telpas bieži
vēdināt un visas iespējamās virsmas pārslaucīt
ar mitru drānu. Vai tā daram un vai darīsim?
Visās ziņās tiek uzsvērts, ka cilvēki no 65 un
vairāk gadiem ir riska zonas cilvēki. Dārgie
seniori, esiet īpaši piesardzīgi: nepulcējaties,
veikalus apmeklējiet tikai nepieciešamības
gadījumā, ievērojiet distanci no citiem 2 m,
īpaši svarīga ir higiēnas ievērošana. Lai mums
izdodas izturēt šo krīzes periodu, esiet stipri un
saudzējiet sevi.

Biedrības”Vārkavas novada pensionāri” HELĒNA

Pateicība Raivim Dambītim par iniciatīvu un sniegto atbalstu
attālināta mācību procesa nodrošināšanā!
Vārkavas novada dome izsaka pateicību Raivim
Dambītim par iniciatīvu un sniegto atbalstu
attālināta mācību procesa nodrošināšanā, vienai
Vārkavas novadā dzīvojošai ģimenei, dāvinot
jaunu portatīvo datoru LENOVO. 27. martā, ar
kurjerpasta starpniecību, dators tika nogādāts pie
tā jaunajiem īpašniekiem – Zagorsku ģimenes,
kurā aug četri skolas vecuma bērni, kas visi
mācās Vārkavas vidusskolā. Vēlam veiksmi
mācībās Zagorsku ģimenes bērniem! Sirsnīgs
paldies Raivim par sagādāto dāvanu!
Attēlā: mamma Līga ar bērniem - Guntu (8. klase), Ilutu
(7. klase), Lilitu (2. klase) un Aivi (1. klase), saņemot
dāvanā jauno datoru.
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Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Vārkavas novadā!
Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Vārkavas novadā 2020. gadā
Ciems
Datums Laiks Datums Laiks
Norises vieta
Rimicāni
20.04. 11:00 20.05. 11:00
Pie kaltes
Lazdāni
20.04. 12:00 20.05. 13:00
Pie darbnīcām
Arendole
20.04. 13:00 20.05. 14:30
Pie veikala
Ančkini
23.04. 13:00 21.05. 13:00
Pie krustojuma
Pilišķi
23.04. 14:00 21.05. 14:00
Pie darbnīcām
Vārkava
27.04. 10:30 28.05. 10:30
Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
Vecvārkava 27.04. 12:00 28.05. 12:00
Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)
Vanagi
27.04. 13:30 28.05. 14:00
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

Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet noslēgt sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas līgumu
Visus tos, kuriem šobrīd nav noslēgts līgums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām
to izdarīt līdz jūlija mēnesim.
Līgumus iespējams noslēgt:
• Elektroniski: mājaslapā www.cleanr.lv
sadaļā e-pakalpojumi;
• Attālināti sazinoties ar SIA “Clean R”
Klientu apkalpošanas centru rakstot uz
e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot uz tālruni
67111001 darbadienās plkst. 8:00-17:00;
• Klātienē Vārkavas novada domē
līgumus šobrīd nav iespējams noslēgt.
Jautājumu gadījumā varat sazināties ar
Projektu koordinatori Sabīni Uļjanovu,
kontakttālrunis: 20399639.
Atbilstoši
Vārkavas
novada
domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 52 “Atkritumu
apsaimniekošana Vārkavas novadā” iedzīvotāju,
iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties
kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā.
Noteikumu 58.punkts nosaka, ka „Par šo Saistošo
noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas
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tiek sauktas pie administratīvās atbildības
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā”, un proti, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta otrā daļa nosaka,
ka „Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka
nepiedalīšanos
pašvaldības
organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —
no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt
euro.”.
Par norādīto pārkāpumu, tāds soda veids kā
- brīdinājums nav paredzēts un minimālais
naudas sods fiziskajām personām ir 70,00 EUR
(septiņdesmit euro), bet juridiskajām 430,00
EUR (četri simti trīsdesmit euro).
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi nr.
29 ‘‘Vārkavas novada administratīvās atbildības
noteikumi’’ nosaka administratīvo atbildību par
labiekārtošanas noteikumu pārkāpšanu t.i. par
sadzīves atkritumu (jebkāda veida iepakojums)
dedzināšanu uzliek naudas sodu līdz 42,00 EUR.
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Cienījamie Vārkavas novada
iedzīvotāji!
Ja Jums vai cilvēkiem Jums apkārt ir
nepieciešama palīdzība ar pārtikas un citu
preču piegādi, lūdzu, dodiet ziņu Vārkavas
novada Sociālajam dienestam vai pagasta
pārvaldēm. Tāpat tiek aicināti zvanīt tie
iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešama palīdzība
saistībā ar pašizolēšanos.
Sociālais dienests, tālr.: 28383161
E-pasta adrese: socialais.dienests@varkava.lv
Rožkalnu pagasta pārvalde, tālr.: 29446486
Vārkavas pagasta pārvalde, tālr.: 28239044
Vārkavas novada dome, tālr.: 29446486
Būsim atbildīgi pret savu ģimeni, draugiem., kaimiņiem,
kolēģiem un sabiedrību kopumā!
! Iedzīvotāji, kuri atgriezušies Latvijā no ārvalstīm, ievērojiet
14 dienu pašizolēšanos;
! Lūdzam ievērot 2 m distancēšanos veikalos un citās publiskās
vietās;
! Ievērojiet visus profilaktiskos un piesardzības pasākumus!
Informatīvais diennakts tālrunis ar Covid-19 saistīto
jautājumu noskaidrošanai - 8345

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 Marika Smane, mob.tālr.: 20385972; E-pasta
adrese: info@varkava.lv vai marika.smane@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

Klausies Vārkavas novada aktualitātes
Latgales radio, otrdienās
plkst. 9:05, ar atkārtojumu
piektdien plkst. 18:30!
Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties
mājaslapā: www. varkava.lv!
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos!
Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads»
www. draugiem.lv/varkavasnov/
Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
www.facebook.com/varkavasnovads/

