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Izlaidumi Vārkavas vidusskolā

Izlaidumi Rimicānu PII

Nemanot klāt jūnijs - skolēnu ilgi gaidītais mēnesis.
Sakarā ar vīrusa Covid 19 izplatību daudzi skolas
pasākumi pavasarī nenotika, arī izlaidumi šogad
tika svinēti pavisam citādākā gaisotnē, stingri
ievērojot visus drošības noteikumus.
Šogad izpalika tradicionālais 4. klases izlaidums
kopā ar saviem draugiem sākumskolas skolēniem,
taču sākumskolas beigšana tika atzīmēta savādāk.
12. jūnijā 4. klases skolēni kopā ar audzinātāju H.
Ērgli un savām ģimenēm bija sarīkojuši pasākumu
brīvā dabā. Ballīte izdevās lieliska. Skolēni nebija
satikušies kopš 12. marta, tāpēc tiem bija daudz
interesantu sarunu. Audzinātāja saviem skolēniem
pasniedza nelielas dāvaniņas, un arī vecāki
saņēma pateicības par kopā pavadīto laiku.

Rimicānu PII un Rimicānu PII struktūrvienībā
‘‘Cimdiņš’’ izlaidums tika svinēts vienā
dienā - 19. jūnijā. Apliecības par pirmsskolas
izglītības programmas apgūšanu saņēma 8
bērni: 4 meitenes un 4 zēni.

Foto: Rimicānu PII absolventi ar audzinātāju
S. Zelčāni 19.06.2020.

Foto: Vārkavas Visusskolas 9. klases absolventi ar
klases audzinātāju K. Pauniņu 12.06.2020.

12. jūnijā tika svinēts 9. klases izlaidums. Viesu
skaits bija stingri ierobežots, jo vajadzēja ievērot
distanci - 2 m, tāpēc pasākums noritēja šaurā lokā
- tikai paši absolventi un viņu vecāki. Pasākumu
vadīja Elizabete Maija Some (8.kl.) un Rinalds
Božis( 7. kl.). Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs.
Vērtīgus ceļavārdus absolventiem teica skolas
direktore I. Kivleniece, Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja A. Brakovska un klases audzinātāja
K. Pauniņa. Nekas nemazināja absolventu svētku
noskaņu un prieku. Absolventi izskatījās lieliski
un bija gatavi nākošajam lielajam dzīves posmam,
jo sakarā ar izglītības reformu nākamajā mācību
gadā mazā skolēnu skaita dēļ 10. klasē skolēni
vairs netiks uzņemti.
turpinājums 9. lapaspusē...

Foto: Rimicānu PII stuktūrvienības ‘‘Cimdiņš’’
absolventi ar audzinātāju S. Geduševu 19.06.2020.

Izlaidumi notika šaurā cilvēku lokā, tajos
piedalījās tikai absolventu ģimenes un vecāko
grupiņu bērni, kas kopā ar skolotājiem un
absolventiem bija sagatavojuši priekšnesumus.
Pēc apliecību saņemšanas katrs absolvents
iedomājās savu sapni vai vēlēšanos un
palaida gaisā savu hēlija balonu, lai sapnis
piepildītos. Mazajiem absolventiem vēlam
veiksmi uzsākot mācības 1. klasē, jaunajā
mācību gadā!
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Marika Smane
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Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (07.04.2020.) tika izskatītis 1
D
O
MES
darba kartības jautājums.
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
1. Par brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā.
LĒMUMIEM
UN
Lēmums.
PIELIKUMIE
1.Noteikt, ka saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu NOVADA MĀMJAVAR IEPAZĪTIES
nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, VARKAVA.LV) LASLAPĀ (WWW.
BAJĀ PUSĒ,
SADAĻĀ «D
kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības
OMES SĒŽU
domes lēmumam izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
PROTOKOLI
»
deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).
2. Noteikt, ka pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts
budžeta līdzekļi, izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo
5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);
3. Noteikt, ka brīvpusdienas tiek nodrošinātas piegādājot pārtikas pakas.
4. Noteikt, ka brīvpusdienas tiek nodrošinātas visā ārkārtas situācijas periodā.
5. Noteikt, ka izglītības iestādēm jānodrošina Ministru kabineta noteikumu Nr.172 “Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasības.
6. Noteikt, ka brīvpusdienu izdales procesa laikā brīvpusdienu saņēmējam un brīvpusdienu
izsniedzējam jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” noteiktie ierobežojumi un prasības.
7. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības 2020. gada budžetā šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem un valsts piešķirtās valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai.
8. Par lēmuma izpildi atbild Vārkavas vidusskolas direktore un sociālā dienesta vadītāja.
9. Kancelejas nodaļai ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas publicēt
lēmumu pašvaldības interneta mājas lapā www.varkava.lv.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (28.04.2020.) tika izskatītis 9 darba kartības jautājumi.
1. Izpilddirektora atskaite par budžeta izpildi 2020. gada 1. ceturksnī.
Lēmums.
Pieņemt zināšanai atskaiti par Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektora darbu 2020. gada
1. ceturksnī.
2. Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības autoceļu sarakstus ar noteiktām ikdienas
uzturēšanas klasēm vasaras sezonā, nosakot visiem pašvaldības autoceļiem D uzturēšanas
klasi vasaras sezonā.
3. Par Vārkavas novada domes 2012. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.45 „ Par Vārkavas
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.160 “Par Vārkavas novada domes
2012. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.45 „Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
4. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.156
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
Lēmums.
1. Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.161 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.156 „Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
2. Apstiprināt pamatbudžeta iestāžu ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus.
5. Par Vārkavas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību
EUR 4 248 172.
6. Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu.
Lēmums.
1. Nodot atsavināšanai Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu
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- autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas
Nr.WDB9044631P946747 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF 1504587 (turpmāk
– Kustamā manta).
2. Uzdot Vārkavas novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt mantas nosacīto
cenu, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. Nosacīto cenu iesniegt apstiprināšanai
Domei. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju.
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru E.Sparānu.
7. Par pasākumiem ārkārtējas situācijas laikā.
Lēmums.
1. Noteikt sekojošus pasākumus ārkārtējas situācijas laikā:
1.1. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē Vārkavas vidusskolā, ieskaitot pirmskolas grupu,
nodrošinot mācības attālināti;
1.2. slēgt Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi un tās struktūrvienību “Cimdiņš”;
1.3. noteikt karantīnu Vārkavas novada sociālās aprūpes centrā ”Vārkava”;
1.4. atcelt visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus;
1.5. pārtraukt visas interešu izglītības un amatiermākslas norises - treniņus, sacensības,
nodarbības, mēģinājumus, tajā skaitā arī visus amatiermākslas kolektīvu braucienus (pieredzes
apmaiņas, koncertus u.c. pasākumus);
1.6. iespēju robežās slēgt iestādes apmeklētājiem, pie ieejas izvietot norādes ar atbildīgo
darbinieku kontaktinformāciju, nepieciešamības gadījumā rīkoties saskaņā ar atbildīgo
institūciju norādījumiem;
1.7. atcelt iedzīvotāju pieņemšanu un nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,
neatliekamu pakalpojumu sniegšanas gadījumā organizēt iedzīvotāju pieņemšanu, ierobežojot
to kustību telpā (atsevišķās telpās, ievērojot 2 metru distanci, izvairoties no tieša kontakta
u.c.);
1.8. izvietot (telpās, pie ieejas, uz stendiem, iestāžu mājas lapās u.tml.) Slimību profilakses
un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus, drošības zīmes (īpaši ar norādēm par
Covid 19 simptomiem un atbildīgo institūciju kontaktinformāciju).
2. Atcelt Vārkavas novada domes 2020. gada 13. marta lēmumu Nr.37 “Par ārkārtas situāciju
valstī”.
8. Par zemes iznomāšanu.
Lēmums.
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar S. A. par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas
novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7690-004-0101 (6,4ha) uz 5 gadiem ar mērķi
lauksaimniecība.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar S.A. par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas novadā
ar kadastra apzīmējumu Nr. 7690-004-0102 (7,2ha) uz 5 gadiem ar mērķi lauksaimniecība.
3. Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
9. Zemes lietu speciālista atskaite par darbu.
Lēmums.
Pieņemt zināšanai zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa atskaiti par veiktajiem darba
pienākumiem.
10. Par Vanagu bibliotēkas attīstības plāna 2020. - 2025. gadam apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vanagu bibliotēkas attīstības plānu 2020. - 2025. gadam.
11. Par Vārkavas pagasta bibliotēkas attīstības plāna 2019. - 2023. gadam apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas pagasta bibliotēkas attīstības plānu 2019. - 2023. gadam.
Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.05.2020.) tika izskatītis 10 darba kartības jautājumi.
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums.
1. Pagarināt zemes nomas līgumus ar S.Č. par zemes vienības Upmalas pagastā, Vārkavas
novadā ar kadastra apzīmējumiem Nr. 7690-005-0208 (2,1ha) un Nr. 7690-005-0519 (0,5ha)
uz 5 gadiem, ar mērķi lauksaimniecība.
2. Pagarināt zemes nomas līgumu ar R. U. par zemes vienības Vārkavas pagastā, Vārkavas
novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7694-002-0243 (2,2ha) uz 5 gadiem, ar mērķi
lauksaimniecība.
Jūnijs 2020 Nr. 3 (139)

3

OZOLUPE
DOMES LĒMUMI
3. Pagarināt zemes nomas līgumu ar J. J. par zemes vienības Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā
ar kadastra apzīmējumu Nr. 7664-003-0176 (6,10ha) uz 5 gadiem ar mērķi lauksaimniecība.
4. Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
2. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums.
Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem šādu vienību:
1.1.Benzīna ūdens sūkni WP2-60, sākotnējā vērtība 453,90 EUR, atlikusī vērtība EUR 7,66.
1.2. Izslēgt no Vārkavas novada grāmatvedības uzskaites Vanagu bibliotēkas pamatlīdzekļus
– 116 nolietotus grāmatu eksemplārus par kopējo summu EUR 168,25:
2. Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Par pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu.
Lēmums.
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Kraukļu mājas”, Upmalas pagasts, Vārkavas
novads, kadastra Nr.7690 005 0245, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0245
daļas, kas atrodas zem pašvaldībai piederošās skolas un sporta laukuma, kā arī nekustamā
īpašuma “Vecvītoli”, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, kadastra Nr.7690 005 0107, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0109 daļas atsavināšanu par labu Vārkavas novada
pašvaldībai, sabiedrības vajadzībām – gādāt par iedzīvotāju izglītību.
2. Uzdot zemes lietu speciālistam, laikā, veikt šādas darbības:
2.1. noteikt atsavināmās nekustamā īpašuma daļas platību;
2.2.sagatavot grafisko pielikumu, kurā iezīmētas attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināmās
daļas platība;
2.3.Pašvaldības izpilddirektoram nosūtīt paziņojumu nekustamo īpašumu īpašniekiem par
īpašumu daļu atsavināšanas uzsākšanu sabiedrības vajadzībām.
3. Lēmuma 1. punktā noteikto nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanai saskaņā ar
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 2011. gada
15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību
par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” izveidot atlīdzības noteikšanas
komisiju.
4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas procesam nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt no
2020. gada neparedzēto budžeta līdzekļu sadaļas un no 2021. gada budžeta līdzekļiem.
4. Par Atklāta projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšana” nolikuma apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Atklāta projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšana” nolikumu.
5. Par līguma slēgšanu.
Lēmums.
1. Pārjaunot 2014. gada 5. februārī starp Vārkavas novada domi un V. U. noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.13-2/14/4 un 2014. gada 5. februārī starp Vārkavas novada domi un V.
U. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.13-2/14/5 (turpmāk – Līgumi), kā rezultātā V.U. stājas
iepriekšējā nomnieka V. U. vietā.
2. Noteikt, ka visi Līgumu noteikumi paliek spēkā nemainīgi.
6. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Lēmums.
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Anši” ar kadastra Nr. 7694-004-0061, zemes vienību
3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7694-004-0094, piešķirot tai jaunu nosaukumu
„Mežiņš” un nosakot zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības sadales projektu nekustāmajam īpašumam „Anši” (7694004-0061) sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694-004-0061 atbilstoši grafiskajam
pielikumam trīs zemes gabalos Nr.2 (4,9ha), Nr.3 (4,0ha), Nr.4 (4,0ha).
3. Noteikt, ka zemes vienībai Nr.2 (4,9ha) paliek nosaukums „Anši”, kadastra apzīmējums
7694-004-0061 un zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
4. Noteikt zemes vienībai Nr.3 (4,0ha) jaunu nosaukumu “Mazie zaķīši”, jaunu kadastra
apzīmējumu un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
5. Noteikt zemes vienībai Nr.4 (4,0ha) jaunu nosaukumu “Pastarīši”, jaunu kadastra
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apzīmējumu un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods 0201.
6. Noteikt, ka zemes vienību platība var tikt precizēta, veicot instrumentālo uzmērīšanu.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Vārkavas novada
teritoriālplānojumu (spēkā no 29.12.2015.), zemesgabala apgrūtinājumiem, virszemes vai
apakšzemes komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas, piekļūšanas iespējām objektam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam (saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 4.pantu).
9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts iesniedzams divos eksemplāros digitālā veidā
vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Vārkavas
novada domē.
7. Par izmaiņām Vārkavas novada komisiju sastāvā.
Lēmums.
1. Atbrīvot Dz. C. no Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas, Darījumu
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata, Vēlēšanu komisijas locekļa
amata.
2. Ievēlēt Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas un Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā M. S..
8. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 62 “Par pasākumiem
ārkārtējas situācijas laikā”.
Lēmums.
1. Izdarīt Vārkavas novada domes 28.04.2020. lēmumā Nr.62 “Par pasākumiem ārkārtējas
situācijas laikā” šādus grozījumus:
1.1. Lēmuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.1. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē
Vārkavas vidusskolā, nodrošinot mācības attālināti;”
1.2. Lēmuma 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.2. noteikt, ka Rimicānu pirmsskolas
izglītības iestādē un tās struktūrvienībā “Cimdiņš” drīkst darboties dežūrgrupas;”
1.3. Lēmuma 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.4. noteikt, ka pašvaldības rīkotie kultūras,
sporta un citi publiskie pasākumi drīkst notikt ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus;”
1.4. Lēmuma 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.5. noteikt, ka visi interešu izglītības un
amatiermākslas norises, treniņi, sacensības, nodarbības, mēģinājumi drīkst notikt ņemot vērā
valstī noteiktos ierobežojumus;”
1.5. Lēmuma 1.7.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.7. iespēju robežās iestāžu klātienes
pakalpojumus sniegt attālināti, klātienes pakalpojumu sniegšanas gadījumā organizēt
iedzīvotāju pieņemšanu, ierobežojot to kustību telpā (atsevišķās telpās, ievērojot 2 metru
distanci, izvairoties no tieša kontakta u.c.);”
9. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums.
1. Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas no 08.06.2020.-21.06.2020. ieskaitot (no
08.06.2020.-14.06.2020 par nostrādāto darba periodu no 15.06.2018.-14.06.2019. un no
15.06.2020.- 21.06.2020. par nostrādāto darba periodu no 15.06.2019.-14.06.2020.).
2. Noteikt, ka Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas atvaļinājuma laikā
viņu aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Mindaugas Bitinas, atalgojumu nosakot no
domes priekšsēdētāja mēnešalgas, proporcionāli nostrādātajam laikam.
10. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums.
Pārņemt Vārkavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības par bezīpašnieka atzītos
nekustamos īpašumus:
1. Telpu grupu Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā Vārkavas novadā, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.11, kadastra apzīmējums 7664 003 0240 001 011, un atbilst 865/18353
domājamām daļām no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7664 003 0240 001;
2. Telpu grupu Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā Vārkavas novadā, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.23, kadastra apzīmējums 7664 003 0240 001 023, un atbilst 348/18353
domājamām daļām no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7664 003 0240 001;
3. Telpu grupu Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā Vārkavas novadā, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.25, kadastra apzīmējums 7664 003 0240 001 025, un atbilst 508/18353
domājamām daļām no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7664 003 0240 001.
Jūnijs 2020 Nr. 3 (139)

5

OZOLUPE

DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes
28.04.2020.sēdes lēmumu Nr.58
(protokols Nr.11/3.&)
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.160

Par Vārkavas novada domes 2012. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.45
„Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku
zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.45 „Par
Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.
Domes priekšsēdētāja

A.Brakovska

Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.160
„Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku
zaudējušiem
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija
Vārkavas novada domes 2012. gada 25. septembra saistošo
noteikumu Nr.45 „Par Vārkavas novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klasēm” šobrīd nosaka, pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klases. Ministru kabineta 2010.
gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli” 4.2.apakšpunkts noteic, ka autoceļu vai
to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas
klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un
vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina
pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība, tādejādi
pašvaldība turpmāk autoceļu klases noteiks ar pašvaldības
lēmumu.
Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja							
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1.pielikums
28.04.2020. sēdei Nr.11
28.04.2020. Vārkavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.160
Upmalas pagasta autoceļu saraksts

1.
2.

Vanagi-Kļavinski
Vanagu skola-baznīca

1,04
0,41

Uzturēšanas klase
Seguma veids Ziemas sezonai (no Vasaras sezonai
1.novembra līdz
(no 1.aprīļa līdz
31.martam)
31.oktobrim)
Grants
D
Melnais segums
D

3.

Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiškas

3,20

Grants

D

4.

6,69

Grants

D

5.

Raunieši-Slapkava-SvaļbišķiMačāni
Svaļbišķi-Mazkursīši

0,84

Bez seguma

D

6.
7.
9.
11.
14.
61.

Lielkursīši-Dambīši
Kazēri-Dzeņi
Vecvārkava- Daugumi
Brokavski - Kaļvi
Mežarejas-Upenieki-Paņijoņi
Brokavski-Dolgais Bors

0,65
1,49
2,44
3,96
4,0
1,03

Bez seguma
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

D
D
D
D
D
D

Ceļa Ceļa nosaukums
Nr.

Garums
(km)

2.pielikums
28.04.2020. sēdei Nr.11
28.04.2020. Vārkavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.160
Vārkavas pagasta autoceļu saraksts
Ceļa Ceļa nosaukums
Nr.

Garums
(km)

Seguma veids

Uzturēšanas klase
Ziemas sezonai (no Vasaras sezonai
1.novembra līdz
(no 1.aprīļa līdz
31.martam)
31.oktobrim)
D
D

32.
33.

Vārkavas apvedceļš
Gaters-Kaļvi

3,30
2,99

Grants
Grants

34.

Akmens-Ančkini

6,37

Grants

D

35.

7,61

Grants

D

36.

Novosele-Šusta ezersŠaripovka
Borkava-Aizpūrieši

2,92

Grants

D

37.
40.
41.
43.
47.
48.

Akmens-Piliški
Ceļš uz kompleksu
Briški-Aizpūrieši
Dovole-Piliški
Borkava-Ignalina
Spūles-Lidlauks- Ašenieki

38.

Apvedceļš- M-Klapari

1,17
0,30
1,06
1,97
0,940
2,55
0,71
1,33

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Melnais segums
Grants

D
D
D
D
D
D
D
D
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39.
42.
44.
45.
46.
49.
50.
51.
52.
57.
72.
73.

DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

M.Klapari-Jezupova
Onckuļi-Kandrišovka

1,30
0,90
0,56
Zaķīši-Krustceles
1,21
Krustceles-Dolgais Bors
3,29
Piliški-Vēverauka
4,12
O.Streiko mājas-P.Lauska mājas 0,79
P.Lauska mājas-Gavariški
1,20
Šusta-s-ba - Mežupīte
1,68
Sitņagi-Ruči
0,54
Pilišku kapi – Pilišķu ezers
0,98
Vārkava - Znotiņi
0,42
Ančkini - Kraujas
0,63

Grants
Grants
Bez seguma
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Bez seguma
Grants
Bez seguma
Bez seguma
Bez seguma

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

3.pielikums
28.04.2020. sēdei Nr.11
28.04.2020. Vārkavas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.160
Rožkalnu pagasta autoceļu saraksts
Ceļa Ceļa nosaukums
Nr.

Garums
(km)

Seguma veids

Uzturēšanas klase
Ziemas sezonai (no Vasaras sezonai
1.novembra līdz
(no 1.aprīļa līdz
31.martam)
31.oktobrim)
D
D

15.
16.

Augšmukti-Purviņi
Alkšņāres-Augšmuktu kapi

0,73
0,6

Grants
Grants

17.

Līdums-Jaudzemi

1,4

Grants

D

18.
19.

Kvedervecumi-Romānvecumi 1,8
Sergunta-Brieži
3,03

Grants
Grants

D
D

20.
21.
22.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
23.
60.
62.
63.
65.
67.

Brieži-Jadvigova-Strodi
Brieži-Lapsas
Rimicāni-Birži-Vaivodi
Lazdāni-Andiņi-Rudinova
Lazdāni-Kalēji
Kalēji-Arendole
Arendole-Tilts
Arendole-Baznīca
Arendole-Aizalksne
Līdumnieki-Luterāņu baznīca
Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca
Kvedervecumi – Krievu purvs
Lielie Stradiški - Mukāni
Avotiņi - Dāboliņi
Zvirbuļi - Stūrīši

Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants
Grants

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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5,4
0,99
3,11
3,30
1,5
6,06
0,3
0,11
2,3
1,07
2,10
1,00
0,54
0,64
1,08
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AKTUĀLI
Svētku noskaņu radīja krāšņās ziedu
kompozīcijas svētku zālē un skolas gaitenī ,
par to jāpateicas 8. klasei un viņu audzinātājai
I. Ločmelei, skolotājai A. Spūlei, skolotājam
S. Stankevičam un 11. klasei, K. Plotei un 8.
klases skolēnu vecākiem. Pasākumu apskaņoja
vienmēr izpalīdzīgie un atsaucīgie 11. klases
zēni - A. Ločs un K. Plots. Pēc svinīgā pasākuma

OZOLUPE
skolēni turpināja svinības katrs savās mājās.
12. klases skolēni 24. jūlijā saņems sertifikātus
par Vārkavas vidusskolas beigšanu.
Lai visiem izdevusies un piedzīvojumiem bagāta
vasara, kas nemazina skolēnu vēlmi atkal visiem
satikties skolā Zinību dienā!

“Mediju” pulciņa dalībniece Vineta Macuļēviča

Aicinām novada jauniešus piedalīties četru dienu piedzīvojumā –
neformālās apmācībās!

Biedrība “Jaunvide” aicina Vārkavas
novada jauniešus no 7. līdz 10.jūlijam
piedalīties īpašā vasaras piedzīvojumā
– apmācību ceļojumā “Es.Tu.Kopā”.
Četru dienu laikā dažādās Vārkavas
novada vietās norisināsies neformālas
apmācības
jauniešiem.
Galvenās
aktivitāšu tēmas: līderība, mērķtiecība,
sadarbība, sevis iepazīšana. Apmācības
vadīs Ieva Elvīra Garjāne - neformālās
izglītības
apmācītāja,
personīgās
izaugsmes
trenere
un
Henriks
Johansons - cilvēkresursu vadītājs,
mentālais koučs. Apmācību dienu
vakaros notiks iedvesmas tikšanās ar
dažādiem atpazīstamiem un panākumus
sasniegušiem cilvēkiem – uzņēmēju,
izaugsmes
apmācību
vadītāja,
profesionālu ceļotāju Mariku Rudzīti
– Griķi, mūziķi, vokālo pedagoģi Leilu
Alijevu, uzņēmēju un mākslinieku
Eināru Jonānu.
Apmācību
dalībniekiem
tiks
nodrošinātas tējas pauzes, pusdienas un
transports no mājām. Lūdzam jauniešus
pieteikties līdz 5. jūlijam, rakstot uz
e-pasta adresi: pasts@jaunvide.lv vai
zvanot pa tālr.: 28362243 (Dagnija).
Papildu info: www.jaunvide.lv .
Projektu “Esi drošs un radošs!”
pilnībā finansē Eiropas Sociālā
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).
Jūnijs 2020 Nr. 3 (139)
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Vārkavas viduskolas ziņas

Ir noslēdzies neparastais 2019./2020.mācību
gads. Šajā gadā diemžēl izpalika ierastie skolas
Goda svētki, kuros parasti sakām paldies
izglītojamajiem par mācību gadā sasniegtajiem
panākumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos,
sporta sacensībās. Tradicionāli tiek arī nominēts
Gada skolēns un Gada sportists. Ar skolēnu
sasniegumiem var iepazīties skolas mājaslapā
varkavasskola.lv, sadaļā mācības – skolēnu
sasniegumi.
Lai arī svinīgais pasākums šogad izpalika
diplomus, atzinības rakstus un prēmijas skolēni
jau ir saņēmuši individuāli.
Jau trešo gadu katras vidusskolas labākais
absolvents saņem Simtgades stipendiju. Finanšu
ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un
VAS Latvijas Loto kopā īsteno unikālu projektu –
stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas
vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam
absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem
iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem,
kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā
Simtgades loterijā.

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības
iestādes izlaiduma klašu viens skolēns varēs
saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības
iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam
par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko
darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā
un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu
izglītības iestādes attīstībā.
Ik gadu Latgales plānošanas reģions apbalvo
ar pateicības rakstiem no Latgales novada
pašvaldībām
nominētos izglītojamos, kuri
absolvē skolu. Arī šogad starp nominantiem ir
arī
mūsu skolas absolventi.
		

Sveicam!

Gada skolēnu Ernestu Lazdānu
Gada sportistu Andi Brišku
Simtgades stipendiāti Simonu Līnu Liepiņu
Latgales plānošanas reģiona pateicības rakstu
saņēmējus: Māri Cepli, Sandi Rudzātu!
Lai visiem - piedzīvojumiem bagāta vasara un
gribasspēks jauniem sasniegumiem nākamajā
mācību gadā!

Vārkavas vidusskolas direktore Inta Kivleniece

2019. /2020. mācību gadu aizvadot
Ir noslēdzies 2019./2020. mācību gads
Vārkavas vidusskolā. Tas ir bijis raibs un pilns
ar pasākumiem, dažādām aktivitātēm. Kādam
varētu šķist, ka tas bijis īss, bet citam liekas,
ka mēnesī bijušas uz pusi vairāk dienu. Lai vai
kā – gads ir bijis īpašs un paliks atmiņā katram
skolēnam.
Skolas mājaslapas pilnā fotogrāfiju galerija un
daudzie aktualitāšu raksti liecina par košu skolas
dzīvi. Gads iesākās ar sporta sacensībām, bet,
varētu teikt, ka beidzās ar folkloras pasākumiem
martā. Tālāk sekoja attālinātā mācīšanās –
jaunums un pārbaudījums visiem.
Sakarā ar globālo pandēmiju, arī Vārkavas
vidusskolas skolēni un skolotāji mācījās
attālināti. 9. klasei eksāmeni tika atcelti, bet
12. turpināja gatavoties pārbaudījumiem. To,
cik mēs visi esam atšķirīgi varēja īpaši labi
pamanīt. Kādam bija ļoti grūti un gribējās būt
atpakaļ skolā, sabiedrībā, bet citiem šis laiks
deva brīvību un mācībās sāka veikties labāk.
Vecākie bērni mācījās būt patstāvīgi, bet
jaunāko klašu skolēnu vecāki apguva svaigas
vai atjaunināja vecās zināšanas. Lai arī kāds
būtu bērnu secinājums, visi kaut ko ieguva. Tā
noteikti ir unikāla pieredze un notikums, ko
stāstīt mazbērniem.
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Sabiedriskajai dzīvei tika uzlikta pauze.
Nenotika lielie pasākumi, sacensības, skates.
Ziņa par Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku pārcelšanu bija gaidāma, bet tik un tā
sāpīga, jo otro gadu folkloras kopa “Volyudzeite”
apguva rotaļas un gatavojās skatēm. Tagad šķiet
dīvaini, ka citos apstākļos bērni pašlaik sparīgi
gaidītu svētkus. Jācer, ka nākošgad visi būsim
spēcīgāki!
Situācija lika meklēt jaunus risinājumus ne
tikai mācību pieejā, bet arī skolas tradīcijās
un svētkos. Pēdējā zvana svētki izvērtās
īpaši mīļi. Skolēni veidoja video sveicienus
divpadsmitajiem un devītajiem, kā arī paši
gaviļnieki apsveica skolotājus un vecākus.
Videoklipus var apskatīties skolas mājaslapas
aktualitāšu sadaļā.
Čaklākie un stiprākie paspēja paveikt lielu darbu
pirmajā mācību gada pusē. Tā nu skolas beigās
gada skolēna titulu ieguva Ernests Lazdāns
(8. klase) par izciliem mācību sasniegumiem,
piedalīšanos konkursos, uzvaru spēlē “Gudrs, vēl
gudrāks”, par panākumiem mācību olimpiādēs
pat 9. klašu grupā, par iesaistīšanos SP un citās
sabiedriskās aktivitātes. Gada sportista godā
tika celts Andis Briška (10. klase). Viņš ir
guvis uzvaras valsts vieglatlētikas sacensībās,
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starpnovadu sacensībās, ir ieguvis 1. sporta
klasi vieglatlētikas disciplīnās, piedalījies skolas
volejbola komandā, ir uzticīgs treniņprocesam
un atbalsta treniņbiedrus. Sveicam!
Mācību gada noslēgumu atsevišķu klašu
skolēni, ievērojot visus drošības pasākumus,
atzīmēja skolā ar saviem klasesbiedriem. Tika
saņemti atzinības raksti un pateicības, kā arī
pārmīti silti vārdi par aizvadīto mācību procesu
un novēlējumi saulainai vasarai. Priekšā vēl
tikai izlaidumi 9. un 12. klases skolēniem, kuri
šogad arī solās būt “īpaši”. Gribas novēlēt, lai šī
gada absolventi piepilda visus savus sapņus un
ieceres!
Lai saulaini silta vasara un patīkama atpūta!

Foto: T. Grēviņš un E. Lazdāns spēlē ‘‘Gudrs vēl Gudrāks’’,
https://www.facebook.com/gudrsvelgudraks.

“Mediju” pulciņa dalībniece Rebeka Cimdiņa

Projekta ‘‘Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’
aktualitātes
pulciņš ”Programmēšanas un elektronikas
nodarbības’’ 6.-9.klašu skolēniem, kuras
nodrošināja “Tehniskās izglītības un jaunrades
skola” kā ārpakalpojumu,šīs nodarbības
apmeklēja arī vidusskolas posma skolēni, kuri
interesējas par programmēšanu un elektroniku.
Tehnoloģiju gada ietvaros skolā strādāja arī
informācijas tehnoloģiju kabineta laborants.
Lai varētu vadīt stundas, izmantojot tehnoloģiju
piedāvātās iespējas, skolotājiem bieži vien ir
nepieciešama palīdzība, īpaši sākumskolas
posmā, jo skolēniem ir nepieciešams lielāks
atbalsts, lai veiksmīgi līdzdarbotos stundā.
Skolēni bieži vien labprāt izmanto iespēju
apmeklēt IT kabinetu, lai izmantotu tehnoloģijas
mācību prosesam, līdz ar to laborants nodrošina
nepieciešamo palīdzību.
Vārkavas novada pašvaldībai pieejamais
finansējums attiecināmās izmaksas projekta
aktivitāšu realizēšanai ir 15285,30 EUR.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz
individuālās mācību pieejas attīstību un
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus. Galvenās darbības ir ilgtspējīgas
pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta
sistēmas izveide izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai, kā arī ilgtspējīgu
individuālās pieejas attīstības pasākumu un
ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšana mācību
satura apguvei.

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
tiek īstenots Vārkavas vidusskolā, aptverot
1. – 9. klašu grupu, kā arī atsevišķas projekta
aktivitātes apmeklē
vidusskolas posma
izglītojamie.
2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolā
darbojās robotikas pulciņš, skolotājs konsultants
matemātikā un dabaszinību cikla priekšmetos
5.-7.klasei, tika nodrošināts 3 stundas
nedēļā pagarinātās dienas grupas skolotāja
palīgs. ”Programmēšanas un elektronikas
nodarbība’’ 6.-9.klašu skolēniem, kuru sniedza
“Tehniskās izglītības un jaunrades skola” kā
ārpakalpojumu,šīs nodarbības apmeklēja arī
vidusskolas posma skolēni, kuri interesējas par
programmēšanu un elektroniku.
Projekta ietvaros skola sadarbojas ar
augstskolām, līdz ar to šajā mācību gadā 8.
klases skolēni devās uz Daugavpils universitāti
uz laboratorijas darbiem, kur bija iespēja
apmeklēt astronomisko observatoriju, modernās
mikroskopu laboratorijas, kā arī veikt dažādus
eksperimentus un pētījumus pasniedzējas
Lolitas Jonānes vadībā.
Lai skolēniem sniegtu atbalstu informācijas
Projekta koordinatore Inta Kivleniece
tehnoloģiju lietošanā
projekta izsludinātā Sīkāka informācija:
“Tehnoloģiju gada” ietvaros skolā notika https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
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NOTIKUMI NOVADĀ

Godināsim varoņus!

14. jūnijā Vārkavas novada, Rožkalnu pagasta
Arendolē pie pieminekļa aizsargam un
policistam Jānim Babrim notika komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
pasākums ‘‘Godināsim varoņus!’’, kura laikā
pie pieminekļa tika nolikti ziedi, pieminēti
deportācijas upuri un mūsu varoņi.

Foto: Novadpētnieks Henrihs Kivlinieks pasākuma
‘‘Godināsim varoņus!’’ laikā Arendolē, 14.06.2020.

1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS soda
nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām,
kā rezultātā daudzi no viņiem gāja bojā - bada,
slimību un necilvēcības dēļ.
Jānis Babris dzimis 1904. gadā Daugavpils
apriņķa Jasmuižas pagastā. Latvijas brīvvalsts
laikā strādāja par policistu Arendolē. 14. jūnijā
Jānis Babris atradās pie sava brāļa Staņislava
Arendolē, un kad pie mājām piebrauca
automašīna ar trim sarkanarmiešiem Jānis
Babris saprata, ka ir atbraukuši pēc viņa. Viņš,
izmantodams to, ka brālis uzdevās par viņu,
ieskrēja mājā, paņēma dienesta pistoli un raidīja
šāvienus, vienu čekistu nogalinot, otru ievainojot,
bet trešais paņemot ievainoto aizbraucis. Jānis
sēdies uz velosipēda un aizbēdzis.
Jānis Babris izdarīja bruņotu pretošanos
okupantu varai, tajā dienā šādu bruņotu
pretošanos Latvijā izdarīja tikai divās vietās
– viena bija Talsu rajonā, bet otra – toreizējā
Kalupes pagasta Arendolē.
Vācu okupācijas laikā Jānis, uzģērbis vācu
armijnieku formu, devās rietumu virzienā.
Deportāciju piedzīvoja Jāņa ģimene. Karam
beidzoties, Jānis Babris apmetās uz dzīvi
Anglijā, kur 1982. gadā mira.
2010. gada 22. augustā Arendolē tika atklāts
piemineklis aizargam un policistam Jānim
Babrim. Šī piemiņas vieta ir veltījums visiem
cilvēkiem, kas izcieta 20. gadsimta baisākos
gadus, un kas baiļu un neziņas priekšā nezaudēja
savu pārliecību un vērtību skalu.
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Šī gada 14. jūnijā, piemiņas pasākumu ar
savu klātbūtni pagodināja Kalupes Vissvētākā
Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcas
prāvests Antons Aglonietis, Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka
vietnieks, Kārtības policijas biroja priekšnieks
pulkvežleitnants Gvido Mednis un pieminekļa
policistam Jānim Babrim idejas autors un
realizētājs, novadpētnieks Henrihs Kivlinieks.
Prāvests Antons Aglonietis vēlreiz svētīja
pieminekli un kopā ar klātesošajiem aizlūdza
par mirušajiem, kas piedzīvoja šos traģiskos
notikumus.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas biroja
priekšnieks pulkvežleitnants Gvido Mednis
nolika ziedus pie pieminekļa policitam Jānim
Babrim, atskatījās uz traģisko notikumu
cēloņiem un novēlēja vairs nekad latviešu tautai
nepiedzīvot tāda veida valsts nodevību.
Pieminekļa policistam Jānim Babrim idejas
autors un realizētājs, novadpētnieks Henrihs
Kivlinieks atskatījās vēsturē uz šīs dienas
notikumiem, viņš šos notikumus ļoti labi
atceras, jo tie skāra gandrīz visu viņa ģimeni,
H. Kivlinieka kungs pateicās visiem tiem, kuri
atsaucās viņa idejai par pieminekļa izveidi un
palīdzēja tā uzstādīšanā, kā arī atsevišķs paldies
tika izteikts Arvīdam Turlajam, uz kura zemes
piemineklis novietots.

Foto: A.Aglonietis, A.Lazdāns, H. Kivlinieks
un G. Mednis, 14.06.2020. Arendolē.

Paldies arī visiem Raundauciešiem un viesiem,
kas šajā dienā bija ieradušies ‘‘Godināt varoņus’’.
H. Kivlinieks aicināja stāstīt un iepazīstināt arī
jauno paaudzi ar tā laika notikumiem, lai turpmāk
šādus pasākumus apmeklētu arī jaunieši, jo H.
Kivlinieks uzskata, ka Latvijas valsts vēsture ir
jāzina katram šis valsts pilsonim.

Vārkavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Smane
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Vārkavas novada dome izsludina pieteikšanos uz projektu konkursu
Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu;
paredz:
• esošo pakalpojumu un produktu ražošanas
• jaunu darba vietu (vienu vai vairāk)
efektivitātes paaugstināšanu.
radīšanu;
Projekta konkursa nolikums un projekta
pieteikuma
veidlapa
atrodama
Vārkavas
novada mājas lapā www.
varkava.lv sadaļā jaunumi
pie raksta ‘‘Vārkavas
novada dome izsludina
pieteikšanos uz projektu
konkursu “Mazo un
vidējo komercsabiedrību
un
saimnieciskās
darbības veicēju projektu
līdzfinansēšana”’’.
Projekta pieteikumus var
iesniegt Vārkavas novada
domē, vai nosūtīt pa
pastu Vārkavas novada
domei, Skolas ielā 5,
Vecvārkavā, Vārkavas
novadā, LV-5335, no
2020. gada 1. jūnija līdz
2020. gada 15. jūlijam.
Sīkāka informācija pa
tālruni +371 20399639,
Vārkavas novada domes
projektu
koordinatore
Sabīne Uļjanova.

Iniciatīvas ‘‘Latvijas skolas soma’’ aktivitātes

Šogad Vārkavas vidusskolas skolēniem
2019./2020. gada 2. semestris iesākās savādāk,
nekā ierasts, apmeklējot programmas “Latvijas
skola soma” pasākumus, jo COVID-19 straujā
izplatība Eiropā un pasaulē ietekmēja mūsu
ikdienu, kā rezultātā Vārkavas vidusskolas
skolēni nepaspēja apmeklēt programmas
“Latvijas skolas soma” piedāvātos pasākumus.
12. martā valstī tika izsludināta ārkārtējā
situācija, atceļot un aizliedzot visus publiskos
pasākumus, pārnesot mācības uz attālinātām
Jūnijs 2020 Nr. 3 (139)

formām, tā viennozīmīgi ietekmējot arī
programmas „Latvijas skolas soma” norisi.
Nav pirmā reize, kad Latvijas vēstures grūtos
laikos kultūra nepazūd, bet rod jaunas izpausmes
formas, lai turpinātu iedvesmot, izglītot un
izklaidēt. Tā tas ir arī šoreiz, kad palīgā nāk agrāk
nebijušas tehnoloģiskās iespējas, tomēr esam
sapratuši to, cik ļoti svarīga kultūrā ir klātbūtne
– būšana vienā telpā ar aktieri, gleznu, mūziķi,
iespēja pieredzēt kultūras notikuma rašanos.
Ceram, ka jaunais mācību gads atnesīs pozitīvas
ziņas un skolēni varēs turpināt iepazīt Latvijas
mākslas un kultūras norises. Uz tikšanos jaunajā
mācību gadā!
Latvijas skolas soma koordinatore
Sabīne Uļjanova
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Neaizmirstiet noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu
Vārkavas novada dome atgādina – neaizmirstiet
noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
līgumu līdz 1. augustam! Visus tos, kuriem
šobrīd nav noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, aicinām to izdarīt
līdz augusta 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 8.
kabinetā, Skolas ielā 5, Vecvārkava, darba
dienās no plkst. 8:00 - 16:30 (pusdienu
pārtraukums no plkst. 12:30 - 13:00).
Jautājumu gadījumā varat sazināties ar
Projektu koordinatori Sabīni Uļjanovu,
kontakttālrunis: 20399639.
Atbilstoši
Vārkavas
novada
domes

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”.

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
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,
bet juridiskajām - 430,00 EUR.

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/

