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Tik balta balta ziema. Tai cauri brienot, šķiet –  
Sirds arī top baltāka un skaidrāka mazliet. 
Tik balta balta ziema – kā svētku galdauts, mātes 
klāts. 
Līdz krūtīm stāvu kupenās, kā baltās domās ieputi-
nāts. 
Tik balta balta ziema kā bērnības pasakās. 
Tā gribētos šodien izlūgties šo balto mieru no tās... 
    /Alfrēds Krūklis/ 
 Ziemassvētki ir tas laiks, kas mums liek pie-
minēt vien labo. No mums arī ir atkarīgs, vai šajos 
svētkos dzimstošā gaisma neiznīks. Gādāsim mīlestī-
bu, lai viss labais, par ko sapņots svētku gaidās, ir kā 
balta ceļa sākums. Cerību zvaigznes gaisma lai neļauj 
paiet garām sapņiem, lai mūsu sirds maiguma un 
gaišuma pietiek gan tuviniekiem, gan draugiem, gan 
garāmgājējiem. 

 Kad egļu zari sveces auklē, gana labs 
ir prāts, sirds ir pilna labā gaidu, katrs sevī 
un kopīgi lūdzot, ticēsim, cerēsim, mīlēsim. 
 

Svētku priekšvakarā – Jūsu Vārkavas novada domes 

priekšsēdētāja Antra Vilcāne 

        Adventa laikā cilvēks pārdomā gada veikumu, sa-
vus labos un ne tik veiksmīgos darbus. 
       Ziemassvētki ir laiks, kad mēs dāvinām viens ot-
ram gaišu prieku un veselīgus turpmākos dzīves gadus, 
saglabājot to gaismu, kas atnāk Ziemassvētkos. 
       Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks par sve-
cēm, egli, dāvanām un atvērtu sirdi. Lai katram no 
mums ir kāds, ar ko dalīties savā priekā un labestībā. 
Lai mums visiem ceļi ir vaļā gaišām domām. 
       Visiem novēlu vienmēr saglabāt sevī ticību un 
sirds skaidrību. Aizvadiet šos svētkus harmonijā, vis-
maz reizi gadā atstājiet visas rūpes un raizes aiz durvju 
sliekšņa un izbaudiet, cik daudz laimes spēj dot vien-
kārši atrašanās līdzās sev tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem.  
Aicinu ziedot un radīt brīnumu tiem, kuriem tas visvai-
rāk vajadzīgs, jo katrs dvēselē esam bērns, kas cer un 
gaida. Brīnumi notiek, tāpēc palīdzēsim viens otram. 
 

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemas-
svētkus! Spēku un veselību Jaunajā gadā!    

       
       Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Ruča 
 
 

  Aizmirsti nedienas vakarējās, 
Ietinies putenī, ietinies vējā, 
Izej caur sarmoti baltu ciemu 
Uz savu ziemu. 
Spīgo pārsliņas sniega klēpī, 
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. 
Zvaigznes staro tik augstu, tik augstu 
Sasildi zemi ar savu plaukstu. 
Ar savu sirdi, ar savu gribu 
Ar savu karsto mīlestību. 
Tad jau ziema neliksies spīva, 
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva. 
                                 /Marta Bārbale/ 

     Lai gaišas domas, spožas idejas un gaidīti  
panākumi piepilda Jauno 2013.gadu! 

 
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece 

A.Dzenes foto. 



    
 Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.44 un Nr.46. 
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VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.44 “PAR PAŠVALDĪBAS VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.44 “PAR PAŠVALDĪBAS 

ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS”ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS”   
  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma 8.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punktu 
  

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Vārkavas novada pašvaldību 
(turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdz-
niecības organizēšanai publiskā vietā; 

1.2. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās. Pašvaldības iekārto-
tās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; 

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā; 

1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās. 

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēša-
nai uz laiku; 

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 ”Noteikumi par tirdz-
niecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” lietotajiem terminiem. 

3. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai (tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem), kuri 
nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā un izmanto 
pašvaldības iekārtotas vai ar pašvaldību saskaņotas publiskās vietas ielu tirdzniecības organizēšanai. 

4. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. 

5. Ielu tirdzniecības dalībniekam jāievēro, lai netiktu aizsegts pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vie-
tas skatlogs un reklāmas stends, kā arī netraucētu ieeju pastāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā vai 
izeju no tās. 

6. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības orga-
nizēšanas atļauju citai personai. 

II. Tirdzniecības vietas 

7. Vārkavas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības iekārtotas ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar Vārkavas 
novada domes lēmumu. 

8. Ārpus šo noteikumu 7.punktā norādītajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstura preču pārdošana, tai skaitā 
kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta un 
uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu 
tirdzniecībai.  

 

III. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību 
tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai 

ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā 
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VĀRKAVAS NOVADA DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2012.GADA  
NOVEMBRĪ (SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 

Novembrī notika 2 Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un in-
frastruktūras komitejas apvienotās sēdes (6., 21.novembrī), 2 domes ārkārtas sēdes (1., 30.novembrī) un 
domes kārtējā sēde (27.novembrī).  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
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9. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu (Pielik. Nr.1), kurā norāda: 

9.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numuru, kontakttālruni; 

9.2. paredzētās ielu tirdzniecības vietas adresi un vietu skaitu; 

9.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu; 

9.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu (pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiku 
katrā pieturvietā); 

9.5. tirdzniecības organizators – tirdzniecības dalībnieku sarakstu. 

10. Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauju tirdzniecības dalībnie-
kam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. 

11. Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju pieņem pašvaldības izpilddirek-
tors. Izpilddirektors piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās 
(ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un 
rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. 

12. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā (Pielikums Nr.2) iz 
sniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu. 

 

 IV. Kārtība, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības 
vietās. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

 

13. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirdzniecības 
dalībnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu (Pielikums Nr.1), kurā norāda: 

13.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātā-
ja reģistrācijas numuru; 

13.2. tirdzniecības vietu, laiku un ilgumu; 
13.3. realizējamo preču grupu uzskaitījumu; 
13.4. iesniegumam pievieno – saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopiju vai fiziskas personas apliecinā-

jumu, ka tā neveic saimniecisko darbību. 
14. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas: 
14.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija: 

14.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasī-
bām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti; 

14.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi; 
14.1.3. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 
14.1.4. saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās); 
14.1.5. skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās); 
14.1.6. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi. 
 

V. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu  

sniegšana ielu tirdzniecības jomā 

 

15. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās 
vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem. 

16. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā 
vietā( Pielikums Nr.3), persona Pašvaldībā iesniedz iesniegumu (Pielikums Nr.1), kurā norāda: 

16.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni; 

16.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un ilgumu; 

16.3. preču sortimentu; 

16.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto ielu tirdzniecību, ja tirdz-
niecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā (ja nepieciešams). 

17. Tirdzniecības vietas iekārtošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir piemērojami kritēriji, kas  
attiecas uz pastāvīgās tirdzniecības vietas iekārtošanu. 

18. Papildus iepriekšējā punktā noteiktajam, tirdzniecības vietā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir 
jānodrošina sabiedriskā tualete un atkritumu urna. 

19. Izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā: 
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19.1. ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, izsniedz atļauju preču pārdošanai atbilstoši ielu tirdzniecības 
veidam uz vēlamo darbības laiku vai 

19.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. 

20. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēša-
nu, Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darbalaika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietoša-
nas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā. 

 

VI. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko 
pasākumu norises vietā 

21. Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komer-
santi, kas saņēmuši vienreizēju pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdz-
niecības vietās sabiedriskos pasākumos (Pielikums Nr.4). 

22. Lai saņemtu 21.punktā norādīto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jāiesniedz pašvaldībai iesniegums 
(Pielikums Nr.1), pievienojot tam šādus dokumentus: 

22.1. pasākuma organizatora rakstisku piekrišanu (ja pasākuma organizators nav pašvaldība); 

22.2. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai apliecinātu kopiju. 

23. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, atļauju izsniedz 
pašvaldības izpilddirektors ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 

24. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, izbraukuma tirdznie-
cības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai netiek izsniegta. 

 

VII. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai 

25. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators (turpmāk - atļaujas saņēmējs) nodrošina ielu tirdzniecībā 
izmantojamo speciālo iekārtu un objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

26. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu 
prasību izpildi. 

27. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, kā arī pēc tirdzniecības pabeigša-
nas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni. 

28. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti: 

28.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja; 

28.2. juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai 
personu apliecinošs dokuments; 

28.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija; 

28.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti; 

29.Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības pēc nepieciešamības pieprasīt tirdzniecības dalībniekam 
preču izcelsmes dokumentus. 

30. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs: 

30.1. par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu; 

30.2. par tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu; 

30.3. par tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu. 

31. Atļaujas saņēmējam aizliegts: 

31.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un 
laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā; 

31.2. reklamēt savu darbību izmantojot skaņas reklāmu; 

31.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu; 

31.4. izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu. 

32. Veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības sais-
tošie noteikumi. 

VIII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas dalīb-
nieka vai organizatora pašvaldības izsniegtas atļaujas darbības apturēšanai uz laiku 

vai atļaujas neizsniegšanai 
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33.Pašvaldība ir tiesīga neatļaut ielu tirdzniecību, ja paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas 
vieta: 

33.1. atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskās apbūves raksturs un tā neiekļaujas vēsturiskajā vidē; 

33. 2. varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi; 

33.3. varētu bojāt pašvaldības īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošo zaļo zonu un apstādījumus; 

33.4. nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai esošo zaļo zonu un apstādījumu tiesisko valdītāju; 

33.5. līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti tirdz-
niecības organizēšanas kārtības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi; 

33.6. tirdzniecības dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas par realizējamas preces izcelsmi. 

37. Atļauju var apturēt uz laiku, ja: 

37.1. netiek pildītas normatīvo aktu prasības; 

37.2. atļaujas norādītajā termiņā netiek uzsākta komercdarbība; 

37.3. tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību; 

37.4. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, 
ietves un ielas seguma remonts u.c.); 

37.5. sakarā ar pašvaldības atļautiem vai saskaņotiem publiskiem pasākumiem; 

37.6. ja tas nepieciešams novada projektu realizācijai; 

37.7. ja tas rada draudus apmeklētāju un patērētāju drošībai. 

38. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta, izņemot 37.4., 37.5. un 37.6. 
apakšpunktā norādītos gadījumus. 

39. Ja pēc tirdzniecības atļaujas apturēšanas tirdzniecības dalībnieks turpina savu darbību uzskatāms, ka notiek 
tirdzniecība bez pašvaldības izsniegtas atļaujas. 

 

IX. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu  

izpildes kontrole 

40. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksu. 

41. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros un atļaujā minēto nosacījumu 
izpildi veic pašvaldības izpilddirektors. 

42. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīga Vārka-
vas novada domes Administratīvā komisija. 

 

X. Noslēguma jautājumi 

43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Ozolupe”. 

44. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa beigām. 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece A.Brakovska 

APSTIPRINĀTI 
ar Vārkavas novada domes 

       23.10.2012.lēmumu  
(protokols Nr.20/2) 

  

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.46  
“Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura  

pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu. 
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5. Nodevas likme pārvietojamam mazumtirdzniecības punktam, par tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas pre-

cēm par kustības loku ir Ls 50,00 mēnesī. 

6. Ja persona veic ielu tirdzniecību viena tirdzniecības vietā ar vairākām 4.punktā minētajām preču grupām, no-
devas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes. 

 

 III. Atbrīvojumi no nodevas samaksas 

7. No nodevas atbrīvo nestrādājošos pensionārus, I un II grupas invalīdus, maznodrošinātas personas, kuru pa-
mata deklarētā dzīvesvieta ir Vārkavas novadā, un kuras tirgo 4.5.punktā norādīto produkciju. 

8. No nodevas atbrīvo tās fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu at-
balstītāji vai sponsori. 

9. Personas, kas veic ielu tirdzniecību uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes. 

 

IV. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 

10. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās ir Ls 10.00 dienā. 

11. Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās 
vietās novada pašvaldības teritorijā. 

12. No nodevas atbrīvo Vārkavas novada pašvaldības pārvaldes, iestādes, un piemiņas pasākumu organizatorus, 
kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam, kā arī citu nekomerciāla 
rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu 
rīkotie pasākumi u.c.) organizatorus, ja tie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmuši atļauju šādu pasā-
kumu norisei, un pašvaldības institūcijas, kuras organizē pasākumus novada publiskajās vietās. 

 

V.  Nodevas maksāšanas kārtība 

13. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības vai izklaidējoša rakstura pasākuma rīko-
šanas atļaujas saņemšanas. 

14. Nodevas samaksa veicama Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma saņēmējam: Vārka-
vas novada dome, Reģ.Nr.90000065434, SEB Banka, konts: LV31UNLA0026000130410, maksājuma mērķa 
sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības 
vietas adresi. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas (turpmāk arī – nodeva) likmi par tirdzniecību publiskās vietās, 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu un 
iekasēšanas kārtību Vārkavas novada administratīvajā teritorijā. 

2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kuras saskaņā 
ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām par zemes lietošanas tiesībām, realizē preces vai 
savus ražojumus publiskajās vietās Vārkavas novada administratīvajā teritorijā. 

3. Pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu maksātāji ir pasākumu organizatori (fiziskās 
personas un juridiskās personas, kas nav valsts vai pašvaldību iestādes), kuri rīko izklaidējoša rakstura pasāku-
mus publiskās vietās novada teritorijā. 

 

 II. Nodevas likmes par tirdzniecību par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu 

4. Īslaicīgā rakstura ielu tirdzniecībai (pasākuma laikā, gadatirgu, Ziemassvētku vai amatnieku tirdziņa darbības 
laikā) pasākuma norises laikā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu dienā:  

ar pārtikas precēm             Ls 2.00 

ar alkoholiskiem dzērieniem izlejamā veidā (t.sk. ar alu), tabakas izstrādājumiem       Ls 20.00 

ar atspirdzinošiem dzērieniem, saldējumu no speciālajām iekārtām               Ls 2.00 

ar nepārtikas precēm                   Ls 2.00 

fiziskai personai, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot pašu ražoto lauksaim-
niecības un pārtikas produkciju, pašu izgatavotus mākslas un daiļamatniecības izstrā-
dājumus 

               Ls 1.00 

sabiedriskās ēdināšanas organizēšana                Ls 2.00 



NOVADA ATTĪSTĪBA 

 

VI.  Noslēguma jautājumi 

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā „Ozolupe”. 

16. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2002.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.2 „Nodeva 
par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” un 2002.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.3 
„Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”. 

Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne 
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2012.gada 19.decembrī 

 

 
 
 

 
PIEŅEMTS EKSPLUATĀCIJĀ  

REKONSTRUĒTAIS CEĻA POSMS  
 
 2012.gada 10.februārī Vārkavas novada dome 
saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģi-
onālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projek-
ta „Ceļa Vanagi - Kļavinski 0.00-1.04 km rekonstruk-
cija Vārkavas novadā”, projekta attiecināmā izmaksas 
sastādīja 44 977.17 LVL. Veicot iepirkumu, tika izvē-
lēts ceļa būvnieks Jēkabpils uzņēmums SIA 
„MIKOR”, ar kuru tika noslēgts līgums par tehniskā 
projekta izstrādi un būvdarbu veikšanu un kopējā līgu-
ma summa sastādīja 54 422.38 LVL, līdz šim Vārkavas 
novada domei nebija bijusi sadarbība ar šo uzņēmu-
mu, bet, realizējot projektu, neradās nekādas domstar-
pības, un projekts tika pabeigts savlaicīgi un labā kvali-
tātē, neskatoties uz to, ka šīs vasaras un rudens laika 
apstākļi būvniekus nelutināja, jo nepārtraukti lija lietus, 
kas kavēja būvdarbu veikšanu. 2012.gada 28.novembrī 
notika uzbūvētā ceļa posma pieņemšana ekspluatācijā.  

AKTUALITĀTES  

Par asistenta pakalpojumu pašvaldībā 
 Labklājības ministrija vērš uzmanību, ka ar 2013.gada 1.janvāri, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 

12.panta pirmās daļas 3.punktu, pašvaldībā pēc personas deklarētās dzīvesvietas personām ar invaliditāti ir 
tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ārpus mājas aktivitāšu veikšanai.  
 Minēto pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Vese-
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpo-
juma nepieciešamību, un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem (to paredz 
Saeimā š.g.15.novembrī pieņemtie grozījumi Invaliditātes likumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī).  
 Saistībā ar jaunā pakalpojuma uzsākšanu, Labklājības ministrija šī gada 13.decembrī organizēja in-
formatīvu sanāksmi pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem, lai sniegtu informāciju un kopīgi diskutētu par 
plānoto pakalpojumu un tā ieviešanu, jo, lai saņemtu asistenta pakalpojumu, personai ar invaliditāti vai tās 
likumiskajam pārstāvim nepieciešams vērsties personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā 
ar attiecīgu iesniegumu. (Arī Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča piedalījās šajā sa-
nāksmē  un var sniegt detalizētu informāciju par šo pakalpojumu, tālr. uzziņām 28383161.) 
 LM informē, ka asistenta pakalpojuma piešķiršanas un finansēšanas kārtību noteiks Ministru kabi-
nets. Labklājības ministrija izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir un finan-
sē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” š.g. 21.novembrī nosūtīja saskaņošanai Latvijas Pašvaldību savienībai.  
D.Šmita-Stone, 67021680, Dace.Smita-Stone@lm.gov.lv 

Pieņemšanas komisija - Riebiņu, Vārkavas novadu paš-
valdību apvienotās būvvaldes vadītājs Artūrs Poplavskis, 
Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektors Elmārs Spa-
rāns, SIA „MIKOR” valdes priekšsēdētājs Guntis Ozols 
un SIA „MIKOR” izpilddirektors Juris Birkavs - apskatī-
juši paveikto (attēlā), parakstīja pieņemšanas aktu, līdz ar 
to ir beidzies kārtējais Vārkavas novada pašvaldības pro-
jekts ceļu būvniecībā, ir saremontēts ceļa posms, piesais-
tot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finan-
sējumu 40 479.45 LVL apmērā. 

 
   Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste 
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VĀRKAVĀ BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
JAUNA ATPŪTAS VIETA 

 2011.gada 28.oktobrī Lauku atbalsta dienests 
bija pieņēmis lēmumu atbalstīt Vārkavas novada do-
mes iesniegto projektu „Atpūtas kompleksa ierīkoša-
na Vārkavā”, kura kopējās izmaksas sastāda 6051.20 
LVL, no kurām ELFLA finansējums sastāda 4464.00 
LVL. Kādreiz pie daudzdzīvokļu mājām atradās smil-
šu kastes bērniem, šūpoles, tagad to tur nav. Projekta 
ietvaros uz pašvaldībai piederošās zemes klāt pie eso-
šajām atpūtas iespējām, tika iecerēts izveidot bērnu 
un jauniešu aktīvās atpūtas vietas. Iepretim daudzdzī-
vokļu mājām mazajiem bērniem tika izveidots bērnu 
rotaļu laukumu ar slidkalniņu, kāpnēm, šūpolītēm 
(attēlā). Uz pļaviņas pie vasaras estrādes ir izvietos 
kāpelējamais tīkls jauniešiem. Bērni un jaunieši aktīvi 
izmanto ierīkotos bērnu rotaļu laukumus.  
 Projekta ietvaros tika iegādāts zāles pļāvējs ar 
iespēju pielikt lāpstu sniega tīrīšanai, lai arī ziemas 
periodā atpūtas laukumi, slidkalniņš būtu pieejami 
visiem gribētājiem izbaudīt ziemas priekus. 2012.gada 
27.novembrī projekts tika pabeigts, ar domu, ka vēl 
viena Vārkavas pagasta vieta ir sakārtota, lai to aktīvi 
varētu izmantot Vārkavas novada iedzīvotāji gan lieli, 
gan mazi. Projekts ir īstenots ELFLA LEADER akti-
vitātē, projektu vadīja Vārkavas novada domes pro-
jektu vadītāja Vija Šmeikste. 
 
  Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste 

 

VĀRKAVAS PAMATSKOLA  

TREŠO REIZI GŪST ATBALSTU  SOROSA 

FONDA PROJEKTU KONKURSĀ  

Novembrī Vārkavas pamatskolas telpu no-
formējumā dominēja sarkanbaltsarkanie toņi. Mūsu 
dzimtenei Latvijai šajā mēnesī svinam dzimšanas 
dienu, tāpēc  pasākumi  skolā tika veltīti tieši  šim 
notikumam par godu. Mārtiņdienā skolas zāle pār-
vērtās par tirgus placi, kurā bija sastopami skolas 
skolēni un vecāki-tirgotāji . Tirgu ar Mārtiņdienas 
ticējumiem, rotaļām un dziesmām atklāja folkloras 
kopa „Žubītes”. 11.novembrī  skolas zālē skatījā-
mies filmu „Rīgas sargi”. 16.novembrī skolā svinē-
jām Latvijas 94.dzimšanas dienu. Svētku uzrunu 
teica skolas direktore Skaidrīte Medne. Viņa ar patei-
cības rakstiem un naudas balvām 15 LVL vērtībā 
sveica izpalīdzīgākos, pieklājīgākos un saudzīgākos 
skolēnus. Par tiem klašu skolēni izvirzīja un apkārtē-
jo organizāciju vadītāji un darbinieki apstiprināja 
Sindiju Edīti Upenieci  (4.klase), Ritu Ploni (6.klase), 
Jāni Jukšu (7.klase) un Santu Jukšu (8.klase). Kopā 
ar vecākiem priecājāmies par koncertu , ko sarūpēja 
mūzikas un pasākumu organizētāju pulciņa bērni un 
vadītājas D. Stubure un L. Ozola. Pēc tam skolas 
pagalmā visi kopā Latvijas kontūrā iededzām svecī-
tes un katrs izteicām savu sirds vēlējumu mūsu 
dzimtenei. Sekoja garšīgas pusdienas un svētku kū-
kas. Laba  vēlējumus sūtījām arī Latvijas Likteņdār-
zam. Zēni kopā ar skolotāju M. Bitinas kokapstrādes 
darbnīcā pagatavoja plāksnītes no ozolkoka, kurās 
iededzināja stiprus vārdus Latvijai. Tos varēsim visi 
aplūkot, dodoties ekskursijās uz mūsu Likteņdārzu. 
Protams, ka mūsu novadā un skolā ir daudz labu un 
stipru cilvēku, par kuriem der uzzināt visiem . Skolē-
ni skolotājas F.Timošnenko vadībā intervēja dau-
dzus interesantus un cienījamus mūsu novada iedzī-
votājus un rakstīja viņu dzīvesstāstus. Esejas tiks 
izvērtētas un apkopotas Preiļu, Vārkavas un Aglonas 
novadu kopīgi veidotajā „Mūsu novada lepnums” 
goda grāmatā. 30.novembrī Vārkavas pamatskolā 
viesojās krievu valodas (svešvalodas) skolotāji. Fol-
kloras kopa „Žubītes” viesiem izstāstīja un izdziedā-
ja Andrejdienas zīlēšanas noslēpumus, bet 8.klases 
skolniece A. Spūle viesiem sagādāja fantāziju ceļoju-
mu. Skolotāji  smēlās pieredzi pie skolotājas Fainas 
Timošenko, kura ir ļoti radoša un zinoša. 

Decembris. Gada pēdējais mēnesis. Svētku, 
prieka un sapratnes laiks. Vārkavas pamatskola at-
kārtoti ir kļuvusi par pārmaiņu skolu Sorosa fonda-
Latvija projektā „Skola mazam un lielam”. Rezultāts 
pēc gada-atvērta skola sabiedrībai, kurai ikviens kop-
ienas loceklis var atrast sev interesantu nodarboša-
nos. Manuprāt, tā nav sakritība, ka šogad kopīgi viss 
skolas kolektīvs iestudējam „Zelta atslēdziņu”. Tā ir 
skolotājas D. Skuteles režisēta izrāde, kurā Buratino 
jāatšķetina zelta atslēdziņas noslēpums. Es domāju, 
ka mūsu skola arī ir šī kopienas kopā būšanas noslē-
puma atrisināšanas meklējumos. Lai mums izdodas! 
Lai eglīte mirdz un piparkūku smarža aicina izbaudīt 
Ziemassvētku sirsnību un ģimenes siltumu! Lai jaun-
ais 2013.gads atnes saticību, laimi un veselību! 

      Vārkavas pamatskolas direktore S. Medne 



 

2012.gada 19.decembrī 
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Iedzīvotājus, kuri vēlas 2013.gadā zve-
jot ar tīklu Lielajā Kalupes ezerā, lū-
gums pieteikties Rožkalnu pagasta 

pārvaldē no 2013.gada 2. - 11. janvā-
rim pa tālruni 65229211 vai mobilo 

tālruni 28449248. 

PAR SADZĪVES ATKRITUMU  
SAVĀKŠANU UN IZVEŠANU  

 VĀRKAVAS NOVADĀ   

 Novembra beigās Vārkavas no-
vada pašvaldība no vides pārvaldības un 
īpašumu uzturēšanas pakalpojumu uz-
ņēmuma SIA "L&T" saņēma vēstuli, 
kurā uzņēmums informē, ka dažādu 
iemeslu dēļ SIA "L&T" vairs nesniegs 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mus Latgales teritorijā. Līgumu ar mūsu 
pašvaldību uzņēmums lauzīs 2012.gada 
31.decembrī. 

 Līdzīga satura vēstuli saņēmāt 
arī jūs, cienījamie Vārkavas novada ie-
dzīvotāji, SIA "L&T" klienti, tajās par 
turpmāku sadzīves pakalpojumu izveša-
nas kārtību uzņēmums lūdza interesēties 
savā pašvaldībā. 

 Vārkavas novada pašvaldība 

informē, ka š.g. 4.decembrī ir izsludinā-

jusi iepirkumu par sadzīves atkritumu 

savākšanu un izvešanu, un 18.decembrī 

notiks piedāvājumu atvēršanas atklātā 

sēde, kurā Vārkavas novada domes Ie-

pirkumu komisija izvērtēs piedāvājumus 

- izvēlēsies atbilstošu kritērijiem un iz-

devīgāko, un, ja visas šīs nepieciešamās 

darbības noritēs bez aizķeršanās, tad 

nākamā gada sākumā pašvaldība un tad 

arī jūs, cienījamie novada iedzīvotāji, 

varēsiet slēgt līgumu ar jauno sadzīves 

atkritumu savākšanas pakalpojumu snie-

dzēju. 

S E N I O R U  T I K Š A N Ā S  V A N A G O S 

 
           Saulainā decembra dienā pensionāru biedrības valde iera-
dās Vanagos uz tikšanos ar vietējiem senioriem. 
Biedrības "Vēlme" telpās mūs laipni sagaidīja un uzņēma informā-
cijas un atbalsta centra “Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska. 
Uz tikšanos bija ieradušies vietējie iedzīvotāji . 
Biedrības valde iepazīstināja apmeklētājus ar biedrības darbu, ar 
dažādām sadzīves problēmām (transports, veselības aprūpe, soci-
ālā aprūpe). Pārrunājām, kā veicināt sadarbību ar Vanagu seni-
oriem. Izskanēja ierosinājums, ka nākamgad, sadarbībā ar novada 
kultūras centru, jārīko kopējā novada senioru balle. Tā varētu no-
tikt maijā, Rožkalnu kultūras namā. Biedrība plāno sadarbību ar 
kaimiņu pensionāru apvienībām rīkot senioriem sporta svētkus, 
ziedu balli, ekskursiju uz Ventspili, veidot sadarbību pieredzes 
apmaiņā ar citām biedrībām. 

27. decembrī plkst.12.00 Vārkavas tautas namā notiks 
Ziemassvētku pasākums ar koncertu un saviesīgo daļu. 

Tajā tiek aicināti piedalīties novada seniori. 
♦Vanagu apkaimes senioriem lūgums pieteikties pie infor-

mācijas un atbalsta centra “Vanagi” vadītājas J.Praņevskas pa 
tel. 28450919. 

♦Vārkavas pagasta senioriem lūgums pieteikties pie 
E.Āboliņas pa tel. 27059046. 

♦Upmalas un Rožkalnu pagasta iedzīvotājiem lūgums pie-
teikties pie J.Ancānes pa tel. 20330657. 

Jāpiesakās līdz 20. decembrim (jo laicīgi jāpiesaka trans-
ports)! Laipni gaidīti 27.decembrī - Vārkavā! 

                               Pensionāru biedrības vadītāja Janīna Ancāne 

 

 

  

MAINĪJIES IECIRKŅA INSPEKTORA, 
KAS IR ATBILDĪGS PAR KĀRTĪBU VĀR-
KAVAS NOVADĀ, TĀLRUŅA NUMURS. 

Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecir-
kņa kārtības policijas nodaļas inspektora 
Jāņa Sparāna mob.tālr. numurs ir 
26327575. 

ATSKATOTIES UZ 2012.GADU UN GAIDOT 
JAUNO 2013.GADU…  

 Šai pārdomu laikā, svētku priekšvakarā, kad katrā mājā tiks 
rotāta īsta vai iedomāta egle, mirdzēs svecīšu liesmas, un apkārt vējos 
piparkūku smarža, gribas atskatīties uz aizvadīto laika posmu un izcelt 
labo: pateikt paldies aizbildņiem un audžuģimenēm, kuri snieguši ģi-
menisku vidi, iecietību, sirds siltumu un mīlestību bez vecāku gādības 
palikušajiem novada bērniem, uzņemoties pildīt šo bērnu vecāku pie-
nākumus, pateikties ikvienam iedzīvotājam, kurš vajadzīgajā brīdī spē-
jis saskatīt, sadzirdēt, sajust, atbalstīt vai iedvesmot kādu bēdu sarūgti-
nātu dvēselīti. 
 Ikvienā no mums ir gaisma, mīlestība, labestība - dalīsimies 
tajā! Patiess smaids, atzinīgs vārds, laikā pateikts paldies - nemaksā 
neko, bet nozīmē tik daudz - dalīsim to viens otram, domāsim par 
apkārtējiem un par mūsu lielāko bagātību - bērniem! 
 Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību, mīlestību 
katrā sirdī! Lai Jaunais gads visiem bagāts gaišām domām, la-
biem vārdiem, krietniem darbiem! 
 

Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška 
 

http://www.varkava.lv/upload/hoetika03122012154635(1).pdf
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niņas un apsveikuma kartītes saviem mīļajiem, jāmācās 
ludziņas, dzejoļi, dziesmas. 

 Pēc vecāku iniciatīvas skolā notiek radošās dar-
bnīcas. Krietns dalībnieku pulks 7. decembrī gatavoja 
svētku rotājumus Ziemassvētkiem, bet 14. decembrī 
visi kopīgi cepsim un izrotāsim piparkūkas, jo tieši pi-
parkūku smarža atgādina to, ka pavisam drīz būs svēt-
vakars. 

Caur sveces liesmiņu, caur piparkūku sirdi, caur 
egļu smaržu baltā Ziemassvētku naktī, lai atnāk prieks 
un piepilda visas Jaunā gada dienas! 
 

Atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā 
S.Stankeviča, H. Ērgle 

Novembris mums pagāja, vairāk 
domājot par savu valsti-Latviju. Jau 
šogad Latvija gatavojas savas 95. 
dzimšanas dienas svinībām. Mūsu 
skola arī ir aktīva pasākumu cikla 
„Mana Latvija” dalībniece. No 12.-

16. novembrim skolā notika Tēvzemes nedēļa, kuras 
laikā bija svētku brīdis „Varoņus atceroties”, zīmējumu 
konkurss „Latvija svētku rotā”, viktorīna „Mana Latvi-
ja”, stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”, pasākums 
„Svētki Latvijai”. Svētkos skatījāmies  Rīgas cirka māk-
slinieku uzstāšanos. 

18. novembrī mūsu skolas skolotāji devās izglīto-
jošā ekskursijā uz Rīgu, lai klātienē vērotu svētku parādi, 
piedalītos vīru koru koncertā Latviešu Biedrības namā, 
apmeklētu pasākumu pie Brīvības pieminekļa, iepazītos 
ar festivāla „Staro Rīga !” gaismas objektiem un vērotu 
svētku salūtu. 

Pēc jauniešu iniciatīvas ar novada domes atbalstu 
tika rosināta un ieviesta tradīcija 18. novembrī - akcija 
„Izgaismosim Vārkavas novadu valsts svētkos!” Akcijas 
laikā tika aizdegtas svecītes dažādās novada vietās, lai 
pieminētu un izrādītu cieņu visiem tiem, kas parūpējās 
par to, lai šodien mēs dzīvotu brīvā un neatkarīgā Latvi-
jā. 

Novembra nogalē mūsu skolas labākie stāstnieki 
Anna Zakareviča, Kristians Plots un Zigmārs Lozda 
piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā, kur iegu-
va Lielā stāstnieka titulu. Ceļazīmi uz Rīgu izcīnīja Kris-
tians un Zigmārs. Valsts konkursā Kristianam -1. pakā-
pes diploms un Dižā stāstnieka tituls, bet Zigmāram - 2. 
pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls.  

Ir iesācies mācību priekšmetu olimpiāžu mara-
tons starpnovados. Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 1. 
vietu ieguva Laura Vaivode  un Arvis Spuriņš , Santa 
Anna Lutinska -2. vietu un Evita Beča  - atzinību. 

Neatlaidīgais treniņu process sportistiem ir vaina-
gojies ar panākumiem. 1994.-96.g. dzimušie jaunieši 
Kveders A., Rāzna E., Ivulis J., Ormanis M., Šulte R., 
Vanags A. un Spuriņš A. – starpnovadu volejbola sacen-
sībās Riebiņos izcīnīja 1. vietu un startēja Latgales nova-
du sacensībās Daugavpilī. 

1997.-98.g. dzimušie jaunieši Spuriņš A., Pūga Ē., 
Ormanis M., Gavars L., Sparāns A., Bulatovs A. un Vil-
cāns A. – starpnovadu volejbola sacensībās Riebiņos arī 
izcīnīja 1. vietu. Ziemas vieglatlētikas čempionāta 1. kār-
tas sacensībās Ludzā labi startēja Butlere I., Vaivode-
Šulte L., Cimdiņš E., Sparāns A. Sākušās tradicionālās 
starpnovadu vieglatlētikas sacensības „Mazā balva”, 1. 
kārtā labi startēja Vaivode-Šulte V., Vanaga V., Šeršņovs 
R., Vanaga M., Briška A., un Salcevičs D. 

Kopā ar bibliotekārēm Melitu un Aldu svinējām 
A. Lindgrēnes 105. dzimšanas dienu. Kā jau kārtīgā jubi-
lejā, šoreiz visi pasākuma dalībnieki mielojās ar divām 
svētku tortēm.  

Nu jau Adventes vainagā deg divas svecītes. Klu-
siem soļiem pa sniegotu lauku mums pretī nāk Ziemas-
svētki... Lai tos varētu mīļi sagaidīt arī skolas bērniem 
darba pilnas rokas: jāsteidz izrotāt klases, jāgatavo dāva-

Vai man tā tikai šķiet vai arī Laiks patiešām kļu-
vis steidzīgāks, liekas tikko sagaidījām 2012. gadu, bet nu 
jau pavisam drīz sveiksim Jauno 2013. gadu. Klusais 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īstais brīdis, kad atskatī-
ties uz aizvadīto gadu un novērtēt, kas ir paveikts tā lai-
kā. Šī gada laikā Rožkalnu bibliotēkā bija skatāmas 20 
izstādes, vislielāko apmeklētāju interesi radīja mazās aiz-
kalnietes Loretas Uzuliņas ar Vinniju Pūku saistītā ko-
lekcija, bibliotēkas lietotāja Daiņa Vanaga darbiņu izstā-
de „ Ko es daru no skolas brīvajā laikā”, kā arī nupat 
notikusī izstāde „Kādreiz kolhoza laikos”.  

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā kopā ar 
Rimicānu PII grupiņas „Sprīdītis ” bērniem lasījām frag-
mentiņu no Jura Zvirgzdiņa grāmatas „Tobiass dodas 
pasaulē ”, tā bija nodaļa, kurā lācītis satiek čigānmeitēnu 
neparastā vārdā – Zuhru. Paldies bērniem par uzmanīgu 
klausīšanos un paldies par skaistajiem zīmējumiem, kuri 
vēl joprojām aplūkojami bibliotēkā. Visu gadu bibliotē-
kas apmeklētāji varēja lasīt 14 nosaukumu preses izdevu-
mus, lasītākie no tiem „Ieva”, „Ievas Stāsti”, „Dārza 
Pasaule”, „Privātā Dzīve”, tostarp arī laikraksts 
„Novadnieks”. Tikpat daudz izdevumu jau abonēts arī 
nākamajam gadam. Bibliotēka bez grāmatām nebūtu 
nekāda bibliotēka. 2012. gadā bibliotēkas krājums papil-
dinājās ar 146 jaunām grāmatām, no kurām 103 nopir-
ktas no bibliotēkai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. No-
vembra beigās 11 grāmatas tika saņemtas Valsts Kultūr-
kapitāla fonda projekta ietvaros ( projektu rakstīja Preiļu 
GB). Nosaukšu dažas no tām - novadnieces Janīnas 
Kursītes grāmata „Virtuves vārdene”, „37 stāsti par Kār-
li”, Indras Sproģes grāmatiņa „Māci mani , Degunlāci”, 
grāmatai klāt pievienots CD ar dziesmiņām. Čakli tika 
izmantots internets informācijas meklēšanai, rēķinu ap-
maksai, kopēšanas un dokumentu skenēšanas pakalpoju-
mi. Otra lieta bez kā bibliotēka nebūtu bibliotēka ir tās 
lasītāji. Paldies visiem, kuri atrada laiku palasīt. Īpašs 
paldies cītīgākajiem lasītājiem - Janīnai Salietei, Helēnai 
Lazdānei, Anitai Liepiņai, Vijai Jakimovai, Lailai un Mai-
jai Lazdānēm, Olgai Lazdānei, Danai Lazdānei, Linar-
dam Somam, Esterei Spiridonovai un Dainim Vanagam. 
Vēlreiz –PALDIES! Baltus un svētīgus Jums visiem Zie-
massvētkus! Cerīgu un saticīgu Jauno gadu! 

 
  Bibliotekāre Iveta Some            
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  Aizvadītais gads bijis raibs kā dzeņa 
vēders. Gan baltā priecīgā, gan sarkanā rosī-
gā-kā jau dzīvē mēdz būt. Reizēm notikumi 
izvēršas dīvaini un neparedzami, kā, piemē-
ram, Rīgas pilsētas galvenā arhitekta Jāņa 

 Šis laiks, kuru gaida bērni, pieaugu-
šie un ikviens, kam ir cerība. Vienalga, kāda 
ir ekonomiskā un politiskā situācija valstī, 
kurā mēs atrodamies. Cilvēkos atkal kārtējo 
reizi mostas vēlme noticēt brīnumam. Tiem, 
kuri nu nekādi vairs netic pasakām, ne Zie-
massvētku, ne arī vairs citām, kas dīvains 
iesmeldz sirdī, kaut kādas ilgas vai sazin, kā 
to lai nosauc. VANAGU BIBLIOTĒKAS 
darbību aizvadītajā gadā var analizēt divos 
aspektos - materiālās bāzes nodrošinājums: 
nomainīti grāmatu plaukti; sakarā ar moder-
no tehnoloģiju nolietošanu, ir iegādāts jauns 
sistēmbloks darba datoram un krāsainais 
printeris. Radošajā darbībā: tā kā šinī gadā 
akcents tika likts uz novada pētniecību, arī 
Vanagu bibliotēkā tika pieminētas vai atzī-
mētas nozīmīgākās novada cilvēku jubilejas: 
Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzes 
prāvesta, Laterāna Pontifikālās Universitātes 
filiāļu RTI un RARZI docētāja Edgara Ca-
kula 40 gadu jubileja; Līvānu 1. vidusskolas 
skolotājas, folkloras kopas „Ceiruļeits” dibi-
nātājas un vadītājas Annas Kārkles 50 gadu 
jubileja. Sirsnīgā gaisotnē aizritēja Vanagu 
vēstures pētnieka, ilggadējā Vanagu baznīcas 
kora dziedātāja Jāņa Vaivoda 80 gadu jubile-
ja, kurā dalību ņēma Vārkavas novada do-
mes priekšsēdētājas vietniece Anita Brakov-
ska, novada domes deputāte - jubilāra meita 
Helēna Ērgle. Sirsnīgus vārdus un muzikālus 
sveicienus gaviļniekam veltīja gan baznīcas 
ērģelniece Anita Zarāne, gan ilggadējas jubi-
lāra darba un domu biedrenes. Šinī sakarā 
bibliotēkā ir pieejama Jāņa Vaivoda grāmata  
„Vanagu vēstures lappuses...” gan digitālā, 
gan papīra formātā. 
Bibliotēkā ir pieejami arī vairāku novadnieku 
atmiņu raksti, starp kuriem gribas atzīmēt 
novadnieka Antona Praņevska dienasgrāma-
tu par Sibīrijā pavadīto laiku. Sekmīgi aizritē-
jusi Preiļu, Aglonas, Rušonas un Vārkavas 
novadu  bibliotēkās izsludinātā novadpētnie-
cības skate. Gribas teikt vislielākos pateicī-
bas vārdus bibliotēkas lasītājiem, atbalstītā-
jiem un preses izdevumu ziedotājiem par  
sniegto atbalstu bibliotēkas darbībā. 

Vēlot gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības 
pilnu Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru 
svētkos visiem lasītājiem un viņu ģimenēm  

Vanagu bibliotēkas bibliotekāre Anastasija 
Vaivode 

Dripes, Limbažu pilsētas bibliotēkas direktores Dzintras Justes un 
Nacionālās bibliotēkas foto nodaļas vadītājas Ligitas Ieviņas  viesoša-
nās bibliotēkā. Interesanta tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Preiļos 
grāmatu svētkos vai aizraujošs pieredzes apmaiņas brauciens Preiļu 
reģiona bibliotekārēm pa Ziemeļvidzemi. Šādās tikšanās reizēs atkal 
no jauna var atskārst, cik bagāta mūsu valsts ar neparastiem, intere-
santiem  un dzīvesgudriem cilvēkiem. Unikāli  dzīvesstāsti, fanātiska 
aizrautība ar dzimtā novada vēsturi un vēlme dalīties ar dzīves laikā 
sakrātajām garīgajām vērtībām bagātina un iedvesmo darbam. Pašiz-
glītošanās nav iespējama bez labām grāmatām. UPMALAS BIBLI-
OTĒKĀ šogad grāmatas iegādātas 700 latu vērtībā, dāvinājumi sa-
ņemti 262 latu vērtībā. Līdz ar to bibliotēkā ienākušas grāmatas, ar 
kuru palīdzību jebkurš var celt savu dzīves kvalitāti. Iegādātas vairākas 
grāmatas par  rokdarbiem vai mājokļa labiekārtošanu. Padomi, kā ar 
savā piemājas apkārtnē sastopamo augu palīdzību uzlabot savu veselī-
bu. Dotas arī receptes krēmu, balzamu, sejas masku, eļļu, ziepju un 
citu ķermeņa kopšanas līdzekļu pagatavošanai mājas apstākļos. Jaun-
ais laiks prasa mainīt domāšanas veidu, un tāpēc bibliotēkā ienākušas 
grāmatas arī par domāšanas mākslu – grāmatas autori cer, ka jaunie 
lasītāji izvēlēsies domāt paši, neuzķersies uz populisma un aizspriedu-
mu „āķiem”, bet kļūs par patstāvīgākiem, analītiskākiem un kritiskā-
kiem pilsoņiem. Pareizu lēmumu pieņemšana ir sarežģīts process, 
kuru ir pētījis un analizējis slavenais psihologs Daniels Kānemans, 
kurš ir saņēmis Nobela miera prēmiju ekonomikas zinātnē. Savā sla-
venajā darbā “Domā ātri, domā lēnām” autors ir aprakstījis dažādu 
jautājumu risināšanas iespējas. Iepazīstoties ar grāmatā minētajiem 
piemēriem, ir iespējams atklāt, kā ātri un loģiski pieņemt pareizo lē-
mumu, kas mūsdienās ir svarīgi ikvienam sabiedrības loceklim.  Liela 
daļa no iegādātajām grāmatām bija no daiļliteratūras plauktiņa, jo tā 
lasītāju vidū ir vispieprasītākā. Bibliotēkas lasītāji šogad varēja iepazī-
ties ar 12 nosaukuma žurnāliem, arī tajos var atrast daudz un dažādu 
labu padomu, kā uzlabot un pilnveidot savu sadzīvi. Pagājušā gadā 
novada bibliotēkas apmeklēja vairāk nekā 700 lasītāju. Katrs no šiem 
novada iedzīvotājiem  saņēma kādu grāmatu, žurnālu vai konsultāciju 
kādā no sev interesējošiem jautājumiem. Rēķinot vidēji, ja lasītājs gadā 
kā minimums izņēma kaut vai 5 grāmatas un 4 nosaukumu žurnālus, 
katra novada mājsaimniecība ar novada vadības atbalstu gadā saņēma 
papildus 120 Ls ieņēmumus. Visvērtīgākās šai laikā ir tieši zināšanas, 
arī likumdošanā, tādēļ arī Upmalas bibliotēkā katrs novada iedzīvotājs 
varēja iepazīties ar jaunāko likumdošanā, jo bija pieejama NAIS datu 
bāze (pilns Latvijas normatīvo aktu kopums no vēsturiskajām redakci-
jām līdz šodien spēkā esošām aktuālajām dokumentu redakcijām 
(grozījumi iekļauti pamattekstos). Jāpiezīmē, ka pilna abonentmaksa 
par pakalpojumu ir 37 Ls mēnesī. Bibliotēkās darbs ar NAIS datubā-
zes dokumentiem ir bezmaksas. Bibliotēkas darbs nav iedomājams 
bez novada vadības un darba biedru atbalsta. Paldies par sadarbību un 
jaunām ierosmēm darbā  ar bērniem Vārkavas vidusskolas bibliotekā-
rei Melitai, tuvākajām kolēģēm Ivetai, Marijai, Skaidrītei un Anastasi-
jai, un vēlu veiksmi un izturību nākamajā, novada bibliotēkām tik no-
zīmīgajā akreditācijas gadā. Īpašs paldies Vārkavas novada priekšsēdē-
tājai Antrai Vilcānei par atsaucību un interesi, atrodot iespēju apmek-
lēt konferenci „Līderi par bibliotēkām: 119+119” šā gada nogalē, kur 
pulcējās pašvaldību vadītāji un pilsētu un novadu bibliotēku direktori, 
lai pārrunātu pašvaldību un bibliotēku sadarbību. Paldies visiem bibli-
otēkas lasītājiem par atsaucību, labiem vārdiem un kuri saudzēja un 
glabāja grāmatas, izprotot to patieso vērtību. Visiem Vārkavas novada 
iedzīvotājiem vēlu gaišus Ziemassvētkus1 Lai Jaunais gads katrā sētā 
ienāk ar piepildītām cerībām, saticību un mīlestību! 
            Upmalas bibliotēkas bibliotekāre Alda Upeniece  

 

 



Piedāvājam Ziemassvētku galdam iegādāties mājas 

kūpinājumus (vista, cūkgaļa). Varam nokūpināt arī 

Jūsu produkciju (kūpinātava atrodas Vecvārkavā). 

Zvaniet droši, sarunāsim! Tālr. 29175044 (LMT); 

28741936 (Tele 2). 

Šajās pirmssvētku dienās vēlos īpaši pateikties 
visiem, kuri ir jau beiguši strādāt un visiem, kuri 
vēl strādā ESF programmas “Algotie  pagaidu 
sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros. Liels 
paldies Jums visiem par Jūsu ieguldīto darbu no-
vada labā! Paldies par atsaucību! Un ceru uz mū-
su turpmāku sadarbību. Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu Jums visiem!  

Vēlos pateikties visiem novada domes un pa-
gastu  pārvaldes darbiniekiem par atbalstu ESF 
projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi paš-
valdībās” ietvaros. Liels paldies Jums visiem par 
sapratni un pašaizliedzību, paciešot mani. Priecī-
gus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu Jums  
visiem! 

ESF projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašval-
dībās” darba koordinators Ivars Vilks 

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. 

Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. 

Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972;  

e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums M.Praņevska. 

Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums. 

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes 

veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem. 

Vārkavas novada  Dzimtsarakstu nodaļā no 6.novembra 
līdz 12.decembrim reģistrēti 3 jaundzimušie: 
6.novembrī pasaulē nāca Alise Kanča! 

Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Daigai Grigalei un tētim 
Aivaram Kančam! 

21.novembrī pasaulē nāca Kristofers Pūga! 
Vissirsnīgākie sveicieni  māmiņai Inesei Mundurei un 
tētim Aldim Pūgam! 

6.decembrī pasaulē nāca Emīls Ušackis! 
Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Dzintrai Bartusevičai 

un tētim Ēvaldam Ušackim! 

 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 6.novembra 
līdz 12.decembrim reģistrēti 2 mūžībā aizgājušie: 

 
Imants Vilcāns (03.11.1947 – 09.11.2012); Antons Vo-
lonts (11.05.1952 – 14.11.2012). Visdziļākā līdzjūtība 
tuviniekiem. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2  

2012.gada 19.decembrī 

Gaidot gadu miju, nelūgsim Dievam brīnumus. Lūg-
sim izturību ikdienai, lūgsim gudrību pašreizējo brīdi uz-
tvert kā vissvarīgāko, lūgsim spēku pēc iespējas labi izda-
rīt to, kas mums uzticēts, lūgsim pasargāt mūs no bažām, 
ka mēs varētu nokavēt dzīvi... 

Mīļie, novada iedzīvotāji! 
Laimīgu, saticīgu, labiem cilvēkiem svētītu, Jauno 

2013. gadu! 
 

Vārkavas vidusskolas direktore Anita Vilcāne 

Vārkavas novada Kultūras centra pasākumi 
2012.gada decembrī 

 
►Ziemassvētku eglītes novada bērniem: 
21.decembrī plkst.13.00 Vārkavas tautas namā; 
28.decembrī plkst.11.00 Rožkalnu kultūras 
namā.  
►25.decembrī plkst.22.00 Rožkalnu kultūras 
namā Ziemassvētku balle. 
►27.decembrī plkst.12.00 Vārkavas tautas 
namā Ziemassvētku koncerts. 
►30.decembrī plkst.22.00 Vārkavas tautas 
namā Gada nogales balle – parūku karnevāls. 
►31.decembrī plkst.23.00 informācijas un 
atbalsta centrā „Vanagi” Jaungada karnevāls. 

Sīkāka informācija afišās un www.varkava.lv!  

Lai Ziemassvētku prieks 
valda katrā no mums, 
Lai sirds siltums sasilda 
ikvienu, ko satiekat savā ceļā, 
Lai acis saskata gaišumu, kas 
paveras, dāvājot tikai labu, 
Lai Jaungada brīnums 
vispirms notiek mūsos… 
Cienījamie novada seniori un iedzīvotāji! 
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Laimīgu, veselīgu un bagātu Jauno gadu! 
 

Zemnieku saimniecība piedāvā traucējošo koku vai to 
zaru drošu novākšanu saimniecības ēku, ceļu, elektro-
līniju tuvumā, izmantojot rūpnieciskā alpīnisma tehni-
ku. Veicam arī citus darbus augstumā. Zvaniet, vieno-

simies! Tel.: 29905432. 


