
Jūnijā notika apvienotā komiteju sēde (19.jūnijā), kārtē-
jā  domes sēde (26.jūnijā) un ārkārtas sēde (28.jūnijā); 
jūlijā notika apvienotā komiteju sēde (18.jūlijā), domes 
kārtējā sēde (24.jūlijā) un Finanšu komitejas, Attīstības 
un infrastruktūras komitejas, Sociālo, izglītības un kul-
tūras komitejas apvienotā komiteju sēde (30.jūlijā). 

Novada domes kārtējā sēde 26.jūnijā 
1.Par zemes vienības Vārkavas pagastā atdalīšanu un nosau-
kuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa no-
teikšanu, nosaukuma un adreses noteikšanu.  
2.Par adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Baložkalni” (Rožkalnu pagasts). 
3.Par adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam 
“Jaunkalni” (Rožkalnu pagasts). 
4.Par jauna autobusa iegādi Vārkavas novada pašvaldības 
vajadzībām. 
5.Par piedalīšanos projektu konkursā.  
(Akceptēt Vārkavas novada domes ELFLA līdzfinansējuma saņem-
šanai sagatavoto projekta iesniegumu „Brīvdabas estrādes rekonstruk-
cija Vārkavas ciemā” iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā. Piešķirt 
ar ELFLA līdzekļiem līdzfinansētā Vārkavas novada domes ie-
sniegtā projekta „Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavas ciemā” 
īstenošanai 14931.68 LVL (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdes-
mit viens lats 68 santīmi), no kuras attiecināmās izmaksas ir 
12 239.08 LVL (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati 
08 santīmi). Projekta finansējumu paredzēt, sastādot 2013.gada bu-
džetu no pašvaldības līdzekļiem.) 
6.Par 2 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7664-006-
0134 un 7664-006-0135 Rožkalnu pagastā nomāšanu. 
7.Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 
„Būmaņi” (Upmalas pagasts) apstiprināšanu. 
8.Par materiālās palīdzības piešķiršanu A.R. no novada do-

mes budžeta neparedzētajiem līdzekļiem.  
9.Par sociālā pabalsta piešķiršanu hemodialīzes pacien-
tam V.Č. 
10.Par pašvaldības autoceļa posma O.S. mājas – P. L. 
mājas un P. L. mājas – Gavariški remontdarbiem. 
11.Par telpu nomu un līdzfinansējuma piešķiršanu bied-
rībai „Vēlme”. 

Novada domes ārkārtas sēde 28.jūnijā 
1.Par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta štatu (amatu) sarakstā. 

Novada domes kārtējā sēde 24.jūlijā 
1.Par grozījumiem 2010.gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteiku-
mi Nr.9 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas 
novadā”. 
2.Par zemes vienības “Ceļmalas” Vārkavas pagastā sa-
dalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 
3.Par līdzekļu piešķiršanu Rimicānu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes telpu remontam.  
4.Par V.U. atbrīvošanu no  īres maksas kā politiski re-
presētu personu. 
5.Par autotransporta piešķiršanu par samaksu deju kop-
ai „Dzīves virpulī” braucienam uz Klaipēdu. 
6.Par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības Adminis-
trācijas štatu (amatu) sarakstā. 
7.Par Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces atbrīvošanu no ieņemamā amata.  

R.Bobkovas foto. 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI 2012.GADA  
JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ (SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 

V ā r k a v a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s  i n f o r m a t ī v a i s  
i z d e v u m s  n r . 7  ( 7 1 ) 2 0 1 2 . g a d a  1 5 . a u g u s t s  

 

Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, 
ka saskaņā ar Vārkavas novada domes sais-

tošajiem noteikumiem Nr.9 un Nr.12, pabal-
stu ārkārtas situācijā un pabalstu       staci-
onāro medicīnas pakalpojumu apmaksai   

piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas 

situācijas rašanās vai pēc izrakstīšanās             
no slimnīcas. 

 
 

 



Jūnijā Vārkavas novada pašvaldība saņēma LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas at-
zinumu par Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 38, Nr. 39 un Nr.41. (Saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantu - dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parak-
stīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
kura ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu 
un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildu-
mi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība 
publicē pieņemtos saistošos noteikumus. Ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pa-
matots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā no-
rādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome 
savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Novada do-
me saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Republikas pilsē-
tas dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā 
stāšanās laiks. Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā. Novada do-
mes saistošo noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija pašvaldības saistošos noteikumus publicē ministrijas mājaslapā internetā.(17.07.2008. likuma re-
dakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)) 
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Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.9/4) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.38 “GROZĪJUMI 2011.GADA 31.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.30 “MĀJDZĪVNIEKU UZTURĒŠANAS  KĀRTĪBA VĀRKAVAS NOVADĀ”” 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 
“Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8.panta trešo daļu un ceturto daļu, un 39.pantu, un 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu ap-
mācībai” 13.punktu. 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 30 “Mājdzīvnieku uzturēšanas 
kārtība Vārkavas novadā” šādus grozījumus:  
1.1. svītrot 2.punktu;  
1.2. svītrot 8.punktā vārdus “vai barošanu”; 
1.3. svītrot 15.1. apakšpunktā vārdus “tikai reģistrētus suņus un”;  

1.4. izteikt 26. punktu šādā redakcijā: “Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Republikā spēkā eso-
šo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.  

2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

  Domes priekšsēdētāja        Antra Vilcāne  

Pielikums Nr.3. Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2012.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.9/3) 

SAISOŠIE NOTEIKUMI NR.39 “GROZĪJUMI 2011.GADA 31.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.29 “VĀRKAVAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI”” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirm-
ās daļas 16.punktu un 43.panta 1.daļas 2.,3.,4.,5.,6.,9. un 10.punktu.  

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 “Vārkavas novada adminis-
tratīvās atbildības noteikumi” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
16.punktu un 43.panta 1.daļas 2.,3.,4.,5.,6.,9. un 10.punktu”. 
1.2. svītrot 7.punktu;  
1.3. svītrot 13.punktā vārdus “ielu, ceļu, kā arī”;  
1.4. svītrot 14.punktā vārdus “vai izvietošanu neatļautās vietās”;  
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1.5. svītrot 16.punkta sankcijā vārdus “nepilngadīgā vecākiem vai to aizstājošas personas”; 
1.6. svītrot 17.punktu;  
1.7. svītrot 18.punktā vārdus “sabiedriskās vietās”;  
1.8. svītrot 21.punktu;  
1.9. svītrot 23.punktu;  
1.10. svītrot 24.punktu; 
1.11. svītrot 30.punktu; 
1.12. svītrot 39.punktā vārdus “par transporta līdzekļa novietošanu uz zālāja”; 
1.13. svītrot 44.punktu; 
1.14. svītrot 47.punktu; 
1.15. svītrot IV nodaļu; 
1.16. svītrot 52.punktu; 
1.17. svītrot 54.punktu; 
1.18. svītrot 59.punktu; 
1.19. svītrot 62.punktu; 
1.20. svītrot 64.punktu. 
2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
 
  Domes priekšsēdētāja        Antra Vilcāne  

Pielikums Nr.2. Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2012.gada29.maija lēmumu (protokols Nr.9/2) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 41 "KĀRTĪBA, KĀDĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI APLIEK VIDI 
DEGRADĒJOŠAS, SAGRUVUŠAS VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠAS BŪVES” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4 daļu. 

 
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) administratīvajā 
teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves, 
kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas. 
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu un sa-
kārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka ēku un būvju īpašnieka, valdītāja 
vai lietotāja pienākumu uzturēt ēkas un būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:  
3.1. sagruvusi būve - ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos, vētrās 
u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstruk-
cijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;  
3.2. vidi degradējoša būve - ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 
3.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.) atjaunojama iepriekš paredzētajai 
funkcijai ēka vai būve, kas gada laikā nav atjaunota; 
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ ēka vai būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo iz-
skatu un negatīvi ietekmē novada ainavu; 
3.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta konservācija un tā ir pie-
ejama nepiederošām personām. 
3.3. cilvēku drošību apdraudoša ēka vai būve - ēka vai būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir 
pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas kon-
strukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;  
3.4. būvei piekritīga zeme - apbūves zemes gabals ciemā vai zeme zem ēkām un būvēm saskaņā ar lauku zemes vienības robežu 
plāna zemes lietošanas veidu eksplikāciju. 
II BŪVJU KLASIFICĒŠANA 
4.Vārkavas novada domes priekšsēdētāja ar rīkojumu izveido darba grupu četru locekļu sastāvā, kas apseko Vārkavas novada 
administratīvo teritoriju un sagatavo aktu par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām ēkām un būvēm. 
5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apsekošanai dabā un akta sagatavošanai pašvaldības darba 
grupā iekļauj šādas pašvaldības amatpersonas un darbiniekus: 5.1. izpilddirektors; 5.2. zemes lietu speciālists; 5.3. vides inženie-
ris; 5.4. nodokļu administrators; 5.5. pagasta pārvalžu vadītāji. 
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6.Pašvaldības izveidotā darba grupa apseko Vārkavas novada administratīvo teritoriju, veicot 
šādas darbības: 6.1. aktā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās ēkas un būves; 6.2. veic šo ēku un 
būvju fotofiksāciju; 6.3. sagatavo atzinumu par fiksēto ēku un būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam pašvaldī-
bas būvvaldei. 
7. Pašvaldības darba grupa nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus. 
8. Pašvaldības būvvalde viena mēneša laikā no darba grupas atzinuma saņemšanas sagatavo un izsūta atzinumā norādīto ēku 
un būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par šīm 
ēkām un būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā norāda termiņu ēku un būvju sakārtošanai. 
9. Pēc pašvaldības būvvaldes brīdinājuma saņemšanas ēkas un būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir pienākums brīdi-
nājumā noteiktajā termiņā sakārtot ēku un/vai būvi. 
10. Pašvaldības darba grupa pēc būvvaldes brīdinājumā noteiktā termiņa (8.punkts) veic atkārtotu ēkas un/vai būves pārbaudi 
un sagatavo pašvaldības būvvaldei ziņojumu par ēkas un/vai būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, sniedzot atzinumu par 
ēkas un/vai būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam. 
11. Pašvaldības būvvalde pēc noteikumu 10.punktā minētā atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par 
ēkas un/vai būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku un/vai būvi. 
12. Pamatojoties uz šo noteikumu 11.punktā minēto būvvaldes lēmumu, piemēro konkrētajām ēkām un būvēm nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. 
 
III NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKMES PIEMĒROŠANA 
13. Ēku vai būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvuši vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificē-
šanas attiecīgajā būvju kategorijā. 
14. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvuši vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība 
nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis 
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, 
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. 
15. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā. 
 
IV LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA  
16. Pašvaldības būvvaldes lēmumu par ēkas un/vai būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu ēku un/vai būvi var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību pašvaldības domei, bet pašvaldības domes lēmumu par pašvaldī-
bas būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
 
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. 
18. Atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem klasificēto ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērojamas sākot 
ar 2013.gadu. 
 
  Domes priekšsēdētaja       Antra Vilcāne 

 

Šogad Vārkavas vidusskolā ir 
licencēta vakarskolas        

programma. Mācības notiks 
neklātienē, nokārtojot noteiktu 
skaitu kontroldarbu un ieskaišu. 
Ikviens gribētājs ir  laipni lūgts 

pieteikties jebkurā  klasē līdz š.g. 
1.septembrim.  

Nepieciešamie dokumenti ir   
liecība par iepriekšējo klasi vai   
pamata izglītības apliecība. 



 

5  

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKTUALITĀTES  

2012.gada 15.augustā 

NOVADA  ATTĪSTĪBA  

VĀRKAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
2011./2012.M.G. ABSOLVENTU TURPMĀKĀS  

IZGLĪTĪBAS GAITAS 
 

Vanagu pamatskola  
Diāna Babre – Rīgas amatniecības vidusskola 
(apģērbu modelētāja), Valērijs Juškāns - Rīgas Tehnis-
kā koledža (elektronika), Zane Lāce – Vārkavas vidus-
skola, Ieva Skutele – Preiļu Valsts ģimnāzija, Ruta 
Vaivode – Rīgas amatniecības vidusskola (apģērbu 
modelētāja), Elīna Vilcāne – Vārkavas vidusskola, 
Agris Vilcāns – Vārkavas vidusskola. 

Vārkavas pamatskola 
Tatjana Beinaroviča - Viduslatgales Preiļu arodvidus-
skola (pavārs), Ludmila Čeketa - Viduslatgales Preiļu 
arodvidusskola (pavārs), Māris Gavars –Viduslatgales 
Višķu profesionālā vidusskola (lauksaimniecības tehni-
ka), Oskars Mednis – Vārkavas vidusskola, Eglons 
Raudziņš – Rīgas 64. vidusskola, Laima Spūle – Vār-
kavas vidusskola, Rita Nikiforova – Preiļu 
2.vidusskola, Kristiāna Trafimova – Preiļu Valsts 
ģimnāzija. 
 
Vārkavas vidusskola 
Zane Anspoka – Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te (Lauksaimniecības fakultāte, budžeta grupa),  

                                                TURPINĀJUMS 6.LPP. 

PROJEKTS „VĀRKAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA” 
 

                                                                  Ieguldījums Tavā nākotnē!  
 

Vārkavas novada dome saskaņā ar vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 
2009/0334/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/596 ir pabeigusi īstenot projektā izvirzītos uzdevumus un sasniegusi projekta mērķus. 
Projekts tika īstenots divās pašvaldības pamatskolās Vārkavas pamatskolā un Vanagu pamatskolā. Projekta ietvaros Vārkavas pamat-
skola ir iegādājusies trīs stacionāros datorus un ierīkots lokālais datortīkls, kurš jau esošajam skolas datortīklam pievienos arī projekta 
ietvaros iegādātos datorus, iegādāti divi portatīvie datori skolotāju vajadzībām un iegādāts viens multimediju tehnikas komplekts, kurā 
ietilpst interaktīvā tāfele, projektors un digitālā datu kamera. 

Projekta ietvaros Vanagu pamatskola ir iegādājusies trīs portatīvos skolotāju datorus un vienu multimediju komplektu. Projektu 
100% apmērā finansēja Eiropas Reģionālais attīstības fonds. 

Vārkavas novada domes projektu vadītāja Vija Šmeikste 

 
UZLABOS PLUDMALI VECVĀRKAVĀ  

Mums atkal ir paveicies. Mēs atkal esam apstiprināti! Izrādās - galvenais ir piedalīties, mazliet pastrādāt – un veiksme 
būs mūsu pusē. Šī gada pavasarī Hipotēku bankas klientu klubs „Mēs paši ” izsludināja projektu konkursu Vārkavas un  
citos Latvijas novados. Piedalīties šajā projektu konkursā aicināja ikvienu, kurš vēlējās piedalīties dzīves un vides kvalitātes 
uzlabošanā, aktuālu problēmu risināšanā, sekojot sabiedrības izaugsmei, atbalstot pašu iedzīvotāju iniciatīvu! Savu ideju 
vajadzēja pieteikt līdz 30.aprīlim. Ielikām nedaudz izdomas, nedaudz darba un uzrakstījām projektu „Ciemata pludmale 
bērniem”, un jūnija beigās atskanēja zvans – jūsu projekts ir apstiprināts. Pateicoties mūsu darbam un Hipotēkas bankas 
atbalstam, ciemata pludmale tiks papildināta ar konstrukcijām, kas paredzētas 2 – 6 gadus maziem bērniem - drīzumā šurp 
atceļos smilšu kaste, līdzsvara baļķis, bluķīši ar cipariem, zirdziņš un trepītes. (Šiem labiekārtošanas darbiem jābūt pabeig-
tiem līdz šī gada 30.septembrim.) Beidzot arī mazulīši un viņu vecāki atradīs interesantas nodarbības pludmalē, kas ir ie-
cienīta atpūtas vieta ne tikai mūsu ciemata atpūtnieku vidū. Paldies Hipotēku bankai!  

 
Renāte Andiņa, pludmales labiekārtošanas darbu iniciatīvas grupas vadītāja  

 

JŪLIJĀ IZSNIEDZA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS  
SERTIFIKĀTUS  

 
10.jūlijā Valsts izglītības satura centrs izsniedza vispārējās vidējās 

izglītības sertifikātus 27383 skolēniem visā Latvijā. Vārkavas vidussko-
lā 2011./2012.mācību gadā beidza 20 absolventi, kuriem bija jākārto 
obligātie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, kā arī matemātikā. 
Šogad tika nokārtoti 64 eksāmeni. A līmeni nokārtoja - 4.69%, B līme-
ni – 18.75 %, C līmeni – 32.25%, D līmeni – 37.51%, E līmeni – 
7.8%, F līmenis- nav. Vislabākie rezultāti ir matemātikā, kur A +B + C 
kopā veido 74%. Labākie rezultāti ir: Ilzei Brakovskai (A līmenis 
latviešu valodā, B līmenis matemātikā, krievu valodā); Laurai Lazdā-
nei (A līmenis matemātikā, C līmenis latviešu valodā, angļu valodā, 
fizikā); Gitai Sparānei (A līmenis matemātikā, B līmenis angļu valodā, 
C līmenis latviešu valodā); Zanei Anspokai (B līmenis matemātikā, C 
līmenis latviešu valodā); Paulam Jānim Bobkovam (B līmenis angļu 
valodā, C līmenis matemātikā); Jurim Gavaram (B līmenis latviešu 
valodā, matemātikā, C līmenis angļu valodā); Aigaram Kvederam (B 
līmenis matemātikā); Ievai Mičulei (B līmenis matemātikā, C līmenis 
latviešu valodā, angļu valodā); Jurim Paukštem (B līmenis matemāti-
kā, angļu valodā, C līmenis latviešu valodā); Ainim Siksnānam (B 
līmenis matemātikā); Jurim Kapustinam (C līmenis latviešu valodā, 
matemātikā, angļu valodā); Ievai Dzenei (C līmenis, krievu valodā); 
Arvim Onckulim (C līmenis krievu valodā); Mārtiņam Šalkovskim 
(C līmenis matemātikā); Laurai Trubiņai (C līmenis matemātikā); 
Jurim Lozdam (C līmenis latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā). 

 
Informāciju sagatavoja Vineta Onckule,  

Alberta koledžas studente 



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. 
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Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 6.jūnija līdz 

2.augustam reģistrēti 3 mūžībā aizgājušie: 
Tekla Vaivode (01.07.1921 – 15.06.2012), Jānis  

Gavars (02.07.1935 – 15.06.2012), Staņislavs  
Kalvāns (23.08.1937 – 02.08.2012). 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 6.jūnija 
līdz 2.augustam reģistrēti 2 jaundzimušie.  

29.jūnijā pasaulē nāca Markuss Gatiņš. 
Vissirsnīgākie sveicieni māmiņai Laurai  

Terentjevai un tētim Kristapam Gatiņam! 
11.jūlijā pasaulē nāca Samanta Pastare. 
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Līgai un  

Jurim Pastariem! 

2012.gada 15.augustā 

SĀKUMS 5.LPP. 
Pauls Jānis Bobkovs – Rīgas Tehniskā koledža, Ilze 
Brakovska – Rēzeknes Augstskola (Izglītības un di-
zaina fakultāte), Ieva Dzene – Latvijas Kultūras kole-
dža, Arnis Dzenis – Zemessardze, Juris Gavars – 
Rīgas Tehniskā universitāte (informāciju tehnoloģijas), 
Juris Kapustins – Rīgas Tehniskā universitāte 
(aviācijas transports), Aigars Kveders – Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (Tehniskā fakultāte), 
Valdis Lauskis – Viduslatgales Višķu tehnikums 
(lauksaimniecības tehnika), Laura Lazdāne – Rīgas 
Tehniskā universitāte (informāciju tehnoloģijas), 
Imants Lazdāns -  Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte (Lauksaimniecības fakultāte), Juris Lozda - Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte (Lauksaimniecības 
fakultāte, budžeta grupa), Ieva Mičule – strādā, Arvis 
Onckulis – Rīgas Tehniskā koledža (autotransports), 
Juris Paukšte – Rīgas Tehniskā universitāte 
(automobiļu transports), Ainis Siksnāns – Rīgas Teh-
niskā universitāte (enerģētikas fakultāte), Gita Sparā-
ne - Latvijas Universitāte (ekonomikas un vadības 
fakultāte), Mārtiņš Šalkovskis - Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte (Lauksaimniecības fakultāte), 
Laura Trubiņa – strādā, Sintija Vilcāne – Austrum-
latgales profesionālā skola (administrācijas un sekreta-
riāta pakalpojumi). 

Informāciju sagatavoja Vineta Onckule,  
Alberta koledžas studente 

Vārkavas novada Kultūras centrs 18.AUGUSTĀ 
aicina uz  

VĀRKAVAS TAUTAS NAMU, KUR 
plkst. 15.00 pie Vārkavas pagasta estrādes uz sporta 

laukuma darbosies batuts un mašīnītes; 
no plkst. 16.00 - 17.00 būs galda spēļu 

stunda  novadpētniecības muzeja tradīciju istabā; 
no plkst. 17.00- 18.00 dažādas sportiskas aktivitātes pie 

estrādes; 
plkst. 18.00 Šreka un Fionas ierašanās;  

UN VECVĀRKAVAS ESTRĀDI, KUR  
plkst.19.00 notiks brīvdabas fotoizstādes "Mēs savā 

novadā" atklāšana;  
no plkst.19.00  būs atrakcijas bērniem kopā ar Šreku 

un Fionu, batuts, velokarti; 
plkst.20.00 Vārkavas novada pašdarbības kolektīvu 

koncerts „Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās”,  
fotokonkursa dalībnieku apbalvošana; 

plkst.22.00 vokālās grupas 
"FRAMEST" koncertprogramma "Raimonda Paula 

klasika džeza noskaņās"; 
plkst.23.20 - ZAĻUMBALLE  ar grupu 

"APVEDCEĻŠ". Ieeja pasākumā - brīva, ballē - Ls 1, pēc 
plkst.24.00 - Ls 2. Pašdarbības kolektīvu dalībniekiem ieeja brīva. 


