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Bites guļ ziemas miegu. Foto: S. Stivriška

Ar dziesmām un atmiņu stāstiem
aizvadīts barikāžu atceres
pasākums
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Aicina pārskatīt pieturvietu
nosaukumus novada teritorijā
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Vārkavas vidusskolas skolēni olimpiādēs
sasnieguši labus rezultātus
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Vārkavas pamatskolas ēku pārbūvē par sociālās aprūpes centru Biedrības «Vārkavas

novada pensionāri» jaunumi

16

Vērīgākie Vārkavas novada iedzīvotāji jau ir pamanījuši, ka bijušās
Vārkavas pamatskolas telpās no vasaras notiek liela rosība – šeit Atkritumu apsaimniekošanas
16
tiek veikta skolas ēkas pārbūve sociālā aprūpes centra vajadzībām. uzņēmums SIA «Clean R» informē
Vārkavas novada dome ideju par savu novada sociālo aprūpes centru Turpinās darbu iesniegšana
bija lolojusi jau sen, beidzot būvniecības darbi rit pilnā sparā un ir jauniešu radošajam konkursam 18
ieplānots, ka ēka ekspluatācijā tiks nodota šī gada augusta beigās. Mobilais mamogrāfs aicina uz
19
Tādam apjomīgam darbam, protams, ir vajadzīga laba komanda izmeklējumiem Vecvārkavā
— projekta izstrādi veica SIA “JOE”
no Jelgavas, būvniecības darbus
īsteno SIA “LC Būve” no Jēkabpils, bet
būvuzraudzību veic SIA “Tranzit ASK”
no Rīgas.
Vairāk par skolas pārbūves projektu
sociālā
centra
vajadzībām
un
paveiktajiem
darbiem
pastāstīja
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja un
šī projekta domes pārstāve Skaidrīte
Medne: “Katru otrdienu vienos
notiek sanāksmes, kur veicam objekta
apskati, notiek uzņēmēja ziņojums par
progresu, risināti tehniskie jautājumi,
notiek kvalitātes kontrole. Lai gan
Starpsienu montāžas darbi. Foto: S. Medne
pārbūves darbi tika uzsākti 2017.
gada 18. augustā, daudz kas no plānotā jau ir paveikts. Šobrīd ēkai jau ir demontētas nevajadzīgās sienas,
piemūrētas ailes, veikta karkasu montāža. Demontēts vecais un veselībai kaitīgais šīfera jumts, veikta jumta
spāru pagarināšana, latojuma izbūve un uzklāts skārda jumta segums. Turpinājums 12. lpp.
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DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas domes
sēdē (02.01.2018.) tikai izskatīts jautājums “Par
grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības 20l8. gada
amatu sarakstā”.
Lēmums: Izdarīt Vārkavas novada domes 21.12.2017.
lēmumā Nr.215 „Par Vārkavas novada pašvaldības 2018.
gada amatu saraksta apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.pielikuma 15.punktu šādā redakcijā:
„15.Mākslinieks noformētājs 0,45 660 297,00”
2. Izteikt 14.pielikuma 4., 5. un 7.punktu šādā redakcijā:
4. Vispārējās pamatizglītības skolotājs
0,25 725
181,25
5. Vispārējās pamatizglītības skolotājs 0,25 725 181,25
7. Izglītības iestādes bibliotekārs 0,5 680 340
Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas domes
sēdē (16.01.2018.) tika izskatīts jautājums par grozījumu
2017. gada 11. jūlija lēmumā Nr. 88 “Par līdzfinansējuma
piešķiršanu”.
Lēmums: Grozīt Domes 2017. gada 11. jūlija lēmuma
Nr. 88 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” projektu iesnieguma “Vārkavas novada
Upmalas pagasta pašvaldības ceļa “Vanagi – Kļavinski
1,04 – 3,42 km”pārbūve” īstenošanai” 1. un 2. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
“1. Piešķirt līdzfinansējumu 35 996,98 EUR ELFLA
saņemšanai projekta iesnieguma “Vārkavas novada
Upmalas pagasta pašvaldības ceļa “Vanagi – Kļavinski
1,04 – 3,42 km”pārbūve” iesniegšanai Lauku atbalsta
dienestā.
2. Akceptēt ar ELFLA līdzekļiem līdzfinansētā, Vārkavas
novada domes iesniegtā projekta “Vārkavas novada
Upmalas pagasta pašvaldības ceļa “Vanagi – Kļavinski
1,04 – 3,42 km”pārbūve” īstenošanai kopējās projekta
izmaksas 318 057,26 EUR ar PVN, no kuras attiecināmās
izmaksas ir 313 400,32 EUR. Projekta izmaksas bez PVN
262 857,24 EUR.”
Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā domes
sēdē (23.01.2018.) tika izskatīti 11 darba kārtības
jautājumi.
1. Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu.
Lēmums:
1.
Noteikt, ka Vārkavas novada pašvaldībai īpašumā
esošo dzīvokli Nr.3, Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu
pagastā, Vārkavas novads, izmanto kā dzīvojamās telpas
krīzē nonākušu personu īslaicīgai izmitināšanai.
2.
Apstiprināt nolikumu „Par krīzē nonākušu
personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr.3, Rimicānos,
Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā”.
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Lēmums:
Apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.
134 „Grozījums Vārkavas novada domes 2013.
gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.
3. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības
uzskaites.
4. Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par zemes vienību platību precizēšanu.
7. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015.
lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta
iznomāšanu””.
8. Par finansējuma piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt Nodibinājumam „Viduslatgales
pārnovadu fonds”, reģ.Nr.40008210954 finanšu
līdzekļus EUR 1700 apmērā no Vārkavas novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
Lēmums: 1. Projekta “Stilizēts latviešu tautas tērps”
realizēšanai, piešķirt biedrībai „Vārkavas novada
pensionāri”, reģ.Nr.50008106061 finanšu līdzekļus
EUR 540,51 apmērā no Vārkavas novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžeta sadaļas .
2.
Biedrības „Vārkavas novada pensionāri”, reģ.
Nr.50008106061 aktivitātēm piešķirt finanšu līdzekļus
EUR 419,00 apmērā no Vārkavas novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžeta sadaļas.
Lēmums: Nesniegt nodibinājumam “Komunistiskā
terora upuru atbalsta un palīdzības fonds «Sibīrijas
bērni»”, reģ.Nr.40008057169 finansiālu atbalstu.
Lēmums: Nesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
«Austrumlatvijas koncertzāle», Reģ. Nr. 42403026217
finansiālu atbalstu.
Lēmums: Piešķirt Latvijas vieglatlētikas izlases
kandidātiem
vieglatlētikā
treniņnometnes
organizēšanā 2018. gada sezonā 1200 EUR apmērā no
2018.gada pamatbudžeta līdzekļu sadaļas.
9.
Par civilās aizsardzības komisijas sastāva
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas sastāvu:
1. Preiļu novada domes priekšsēdētāja MARUTA
PLIVDA (komisijas priekšsēdētāja);
2. VUGD LRB Preiļu daļas komandiera pienākumu
izpildītājs, virsleitnants ROLANDS SLŪKA (komisijas
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priekšsēdētājas vietnieks);
3. VUGD LRB Preiļu daļas inspektors, kapteinis
ĒRIKS ASTARS (komisijas priekšsēdētājas vietnieks (kad
aizvieto));
4. Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
PĒTERIS
ROŽINSKIS
(komisijas priekšsēdētājas vietnieks);
5. Aglonas novada domes priekšsēdētāja
INGUNA
BARKEVIČA (komisijas priekšsēdētājas vietnieks);
6. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
A N I TA
BRAKOVSKA (komisijas loceklis);
7. VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas priekšnieks DZINTARS PODSKOČIJS
(komisijas loceklis);
8. Zemessardzes 35. NBN bataljona komandieris,
pulkvežleitnants
KASPARS LINDBERGS (komisijas
loceklis);
9. SIA “Preiļu slimnīca” valdes loceklis A L E K S A N D R S
POPLAVSKIS (komisijas loceklis);
10. SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs
JĀNIS MŪRNIEKS
(komisijas loceklis);
11. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Preiļu nodaļas
izpilddirektors ANDRIS SVARINSKIS (komisijas loceklis);
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12. AS “Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas
Preiļu nodaļas vadītājs JĀNIS VOSOROVS (komisijas
loceklis);
13. VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu nodaļas
vecākais mežzinis
ELMĀRS SKUĶIS
(komisijas
loceklis);
14. PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore
ILGA RAUBIŠKO (komisijas loceklis);
15. VVD Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Kontroles
daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja
GUNA NOVIKA (komisijas loceklis);
16. Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas Valsts ceļi”, Preiļu
nodaļas ceļu būvinženieris ALDIS UPENIEKS
(komisijas loceklis).
10. Par Vārkavas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.135 “Par Vārkavas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam ” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.135 “Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2018. gadam”.
11. Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai
Lielajā Kalupes ezerā 2018. gadam iedalīšanu.

Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra lēmumu Nr.19 (protokols Nr.3.,10&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.135
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu
1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes 2018. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu,
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Vārkavas novada domes pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2 052 550 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 2 364 133euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –122 672 euro.
3. Apstiprināt Vārkavas novada domes budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā
(2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 93 230 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi - 165 193euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –74 231 euro.
4. Apstiprināt Vārkavas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2018. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 1 990 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 990 euro.
5. Apstiprināt Vārkavas novada domes aizņēmumus 2018. gadam šādā apmērā – 579 326 euro (4.pielikums).
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6. Apstiprināt Vārkavas novada domes galvojumus 2018. gadam šādā apmērā – 1 953 euro (5.pielikums).
7. Vārkavas novada dome lemj par grozījumiem Vārkavas novada domes 2017. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu
un finansēšanas apmērā.
8. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Euro
15 000 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Vārkavas novada
dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Visus
piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus apstiprina ar Vārkavas novada
domes lēmumu.
9. Vārkavas novada dome 2018. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 83 134 euro
apmērā un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim
plānotajiem līdzekļiem.
10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
11. Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2018.gadā par vienu mēnesi
Vārkavas vidusskolā euro 81,98, Rimicānu PII euro 270,18, saskaņā ar 6. pielikumu.
12. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas pašvaldībām
— pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,
dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām, izpildītājs ir Vārkavas novada domes
administrācija.
13. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu,
aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes administrācija.
14. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par projekta realizēšanu un apstiprina projekta
ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2018.gadā plānotajam apjomam iekļauj budžeta grozījumos.
15. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēm
miem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem.
Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no
2018. gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādei.
16. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu
5.-12. klašu skolēnus līdz 2018.gada 31.decembrim.
17. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecīgās iestādes
budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas
no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā.
18. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” prasībām.
19. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem
būtu likumīga, lietderīga un pareiza.
20. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar
attiecīgo budžeta izpildītāju.
21. Saistošie noteikumi par pašvalības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības portālā www.varkava.lv internetā.
Domes priekšsēdētāja						
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Vārkavas novada domes budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2018. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja
nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Vārkavas
novada domes saistošo noteikumu „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 052 550 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi
(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un skaidras naudas atlikums uz 2018.gada 1.janvāri bija EUR 122 672
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 603 142, par EUR 51 552 vairāk, nekā 2017. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 114 423, par ēkām un inženierbūvēm – EUR 19 779,
par mājokļiem– EUR 3 049.
Saņemtais finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda EUR 598335.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām ir plānota EUR 152 368 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 7 232 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 35 518 apmērā veido pašvaldības īpašuma iznomāšanas
maksas, kustamās mantas realizācijas, maksas par telpu nomu, biļešu realizāciju un dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2 364 133 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 456 554 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un
klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes pārvaldei EUR 430 654;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 2 900;
• deputātu atlīdzībai EUR16 000;
• komisiju darba atalgojumam EUR 7 000.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir palielinātā vidēji par EUR 50, izņemot darbiniekus, kuriem izmaiņas
minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos.
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 15 000.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 7 510 apmērā.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 220 979.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 15 220.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 102 360 apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 148 262 apmērā, t.sk.:
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• EUR 95 165 Kultūras centram;
AR
• EUR 17 990 Muzejam;
D
OMES
• EUR 33 037 bibliotēku darbības nodrošināšanai;
SAISTOŠAJI
• EUR 2 070 Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
EM
NOTEIKUM
IEM VAR
Izglītība
IEPAZĪTIES
NOVADA
Izdevumi plānoti EUR 586 472 apmērā, t.sk.:
MĀJSLAPĀ
(W
• EUR 210 631Vārkavas vidusskolai;
VARKAVA.LV WW.
) SADAĻĀ
• EUR 135 776 Rimicānu PII;
«PAŠVALDĪB
A»
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 802 317 apmērā, t.sk.
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 50 064, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 53 285 Vārkavas
sociālās aprūpes centram EUR 623 861 EUR, asistentu pakalpojuma nodrošināšanai EUR 14 200 un Bāriņtiesas
darbam EUR 12 412.
Speciālais budžets
Izdevumi plānoti EUR 165 193, t.sk.
Ceļu uzturēšanas ziemas periodā EUR 8 100;
Ceļu uzturēšanas darbi ārpus ziemas perioda EUR 19 500;
Ceļa zīmju izgatavošana EUR 1 400;
Tehnisko projektu izstrāde EUR 10 600;
Ceļu remontdarbi EUR 112 092;
Zemes gabala Vecvārkavā labiekārtošana EUR 13 501.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos gados tiks turpināti un pabeigti ceļu pārbūves darbi ELFLA projektu “Pamatpakalpojumi
iedzīvotājiem’ ietvaros Rožkalnu pagasta ceļam Kvedervecumi-Krievu purvs 0,00-1,00 km, Upmalas pagasta ceļam
Vanagi-Kļavinski 1,04-3,42 km, Vārkavas pagasta ceļam Gateris-Kaļvi 0,00-2,99 km. Vārkavas ciemā tiks veikta
Vārkavas sociālās aprūpes centra pārbūves darbi. Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu tiks veikts kultūrvēsturiskā
objekta “Vārkavas muižas pils” restaurācijas darbi.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu
pamatsummas EUR 83 134 apmērā.
Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumu Valsts Kasē Vārkavas muižas pils restaurācijas darbu pabeigšanai.
Domes priekšsēdētāja					

A. Brakovska
APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2017.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.175
Precizēti ar Vārkavas novada domes
21.12.2017. sēdes lēmumu Nr.199

Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.131 „Par papildu materiālo
atbalstu Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības materiālā atbalsta veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību,
personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu saistīto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ir
deklarējušas Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Vārkavas novada sociālais dienests (turpmāk
tekstā – Dienests).
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II. Materiālā atbalsta veidi un tā piešķiršanas vispārīgā kārtība
4. Vārkavas novada pašvaldības materiālā atbalsta veidi:
4.1. atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;
4.2. atbalsts apbedīšanas transporta pakalpojumu izdevumu segšanai
4.3. atbalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;
4.4. atbalsts ugunsgrēkā cietušajām personām;
4.5. atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
4.6. atbalsts medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai;
4.7. atbalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;
4.8. atbalsts donoriem;
4.9. atbalsts jubilejās;
4.10. atbalsts politiski represētajām personām;
4.11. atbalsts personām ar invaliditāti;
4.12. atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā;
4.13. atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai;
4.14. atbalsts krīzes situācijā nonākušai ģimenei (personai).
5. Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā norādītos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums
nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), un citus
apstākļus apliecinošus dokumentus.
6. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus
pirms iesniegšanas dienas.
7. Dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmā.
Dienestam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt atbalsta pieprasītājam dokumentus, kas nepieciešami nozīmīga
fakta konstatēšanai un apsekot ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja lēmuma pieņemšana nav iespējama bez ģimenes
(personas) apsekošanas dzīvesvietā un pastāv strīds par ģimenes faktisko sastāvu dzīvesvietā.
8. Atbalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu mērķiem, kuru izdevumu
segšanai vai kompensēšanai tā saņēmusi finansiālu atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.
9. Atbalsta saņēmējs šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā saņemto materiālo atbalstu izlieto atbilstoši
noteiktajam atbalsta veidam un mērķim.
10. Ja Dienests konstatē, ka piešķirtais materiālais atbalsts nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim, atbalsta
saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atgriezt materiālo atbalstu Dienestam. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs
labprātīgi neatgriež saņemto materiālo atbalstu, Dienestam ir tiesības piedzīt no atbalsta saņēmēja materiālo
atbalstu, kas nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim.
11. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
12. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu
piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un
kārtību.
III. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai
13. Dienests ir tiesīgs piešķirt atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai par personu, kuras deklarētā
dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru netiek saņemts valsts
nodrošinātais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci
euro 00 centi).
14. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai ir vienreizējs, tā apmērs ir 285,00 euro (divi simti astoņdesmit
pieci euro 00 centi) un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
15. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai
nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par
šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 285,00 euro (divi simti
astoņdesmit pieci euro 00 centi).
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16. Lai saņemtu atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai, Dienestā jāiesniedz:
16.1. Iesniegums;
16.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai
par pabalsta piešķiršanas atteikumu.
17. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto
norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.
IV. Atbalsts apbedīšanas transporta pakalpojumu izdevumu segšanai
18. Dienests, saņemot iesniegumu no ģimenes locekļa (apgādnieka) vai personas, kura uzņēmusies apbedīšanu,
autotransporta pakalpojumu segšanai (katafalks, bēru viesu pārvadāšana), ir tiesīgs piešķirt atbalstu līdz 35,00
euro (trīsdesmit pieci euro 00 centi) apmērā.
19. Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:
19.1. iesniegums;
19.2. pakalpojuma sniedzēja apmaksas čeks;
20. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto
norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.
V. Atbalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas
21. Vienreizējs atbalsts Vārkavas novadā deklarētām, dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas
soda izciešanas (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei) – 36,00 euro (trīsdesmit seši euro un 00 centi) apmērā.
22. Atbalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz:
22.1. iesniegums;
22.2. izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma;
23. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu.
VI. Atbalsts ugunsgrēkā cietušajām personām
24. Atbalsts ugunsgrēkā cietušajai personai ir atbalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas vai
saimniecības ēku atjaunošanai.
25. Tiesības saņemt atbalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā
māja vai saimniecības) ir Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
26. Atbalsts piešķirams kā kokmateriāli no Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esoša meža un tā apjoms ir līdz
10,00 (desmit) m³ kokmateriālu.
27. Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:
27.1. iesniegums;
27.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts.
28. Piešķirtos kokmateriālus saskaņojot ar Vārkavas novada domi un ievērojot normatīvajos aktos paredzēto
kārtību par saviem līdzekļiem no pašvaldības meža izstrādā un izved persona, kurai piešķirts atbalsts.
VII. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā
29. Vienreizējs atbalsts ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes materiālo
stāvokli, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
30. Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts
personas kods, kura deklarētā un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas,
kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Vārkavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorija.
31. Atbalsta apmērs ir 214,00 euro (divi simti četrpadsmit euro 00 centi) par katru jaundzimušo bērnu.
32. Atbalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu
iecelta par aizbildni, ja šis atbalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
33. Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz iesniegumu.
34. Atbalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
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35. Ja Atbalsta pieprasītājs nav laikus saņēmis piešķirto atbalstu Dienesta vainas dēļ, to izmaksā atbalsta
pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.
36. Atbalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
37. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz atbalsta
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
VIII. Atbalsts medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai
38. Vienreizējs atbalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai par saņemtajiem medicīnas
pakalpojumiem (stacionārs, līdzmaksājumi operācijām, magnētiskā rezonanse, rentgena uzņēmumi,
kompjūtertomogrāfija, ultrasonogrāfija, elektokardiogrāfija, ehokardioloģija, encefalogrāfija, izmeklējumi ar
kontrastvielām), neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
39. Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts
personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms atbalsta pieprasīšanas, ir
Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
40. Atbalsta apmērs ir līdz 65,00 euro (sešdesmit pieci euro 00 centi) gadā.
41. Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:
41.1. iesniegums;
41.2. izdevumus apliecinoši dokumentu kopijas (čeki, kvītis) uzrādot oriģinālu.
41.3. atbalsts pieprasāms viena gada laikā pēc izrakstīšanās no slimnīcas.
42.Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz atbalsta
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
IX.Atbalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras
43. Vienreizējs materiālais atbalsts tiek piešķirts transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem
nepieciešama hemodialīzes procedūra, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
44. Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts
personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms atbalsta pieprasīšanas, ir
Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
45. Atbalsta apmērs ir 72,00 euro (septiņdesmit divi euro 00 centi) gadā personai saskaņā ar sarakstu no Latvijas
Nieru slimnieku asociācijas.
46. Lai saņemtu atbalsta, Dienestā jāiesniedz:
46.1. iesniegums;
46.2. ārsta izziņa (forma 027/u) par hemodialīzes procedūras nepieciešamību.
47. Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu.
X. Atbalsts donoriem
48. Donoriem ir tiesības saņemt atbalstu 5,00 euro (pieci euro 00 centi) apmērā par vienu asins nodošanas reizi.
49. Atbalsts tiek izmaksāts Vārkavas novada domes kasē, pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par
asins nodošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas.
XI. Atbalsts jubilejās
50. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) apmērā jubilejā ir personām, kuras
ir sasniegušas 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.
51. Sasniedzot 101 (viens simts viens) gada vecumu personām ir tiesības turpmāk katru gadu dzimšanas dienā
saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
52. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.
53. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.
XII. Atbalsts politiski represētajām personām
54. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā ir politiski represētajām personām.
55. Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
ziņām.
56. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.
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XIII. Atbalsts personām ar invaliditāti

57. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā ir personām ar pirmās
grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.
58. Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
ziņām.
59. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.
XIV. Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā
60. Apgādnieka zaudējuma gadījumā ir tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi)
apmērā, kalendārajā gadā.
61. Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas
mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā
pilna laika studijās.
62. Līdz pilngadībai atbalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam vai citai
personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. Pēc pilngadības sasniegšanas atbalstu
izmaksā pašam bērnam.
63. Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata, nepieciešamie dati pieejami programmā SOPA.
64. Piešķirto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē,
triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
XV. Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai
65. Bērnam ir tiesības saņemt atbalstu interešu izglītības mācību izdevumu segšanai, bet ne vairāk 10,00 euro
(desmit euro 00 centi) apmērā mēnesī.
66. Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas
mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
67. Atbalstu izmaksā bērna vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu.
68. Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata, pēc izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, čeki)
iesniegšanas.
69. Dienests atsaka atbalsta piešķiršanā, ja interešu izglītības mācību izdevumi, jau tiek segti no citiem finansējuma
avotiem.
70. Piešķirto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē,
triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
XVI. Atbalsts krīzes situācijā nonākušai personai
71. Lai saņemtu atbalstu krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), Dienestā ir jāiesniedz iesniegums.
72. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu
ņemot vērā:
72.1. atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;
72.2. atbalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.
73. Kā atbalsts krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), tiek izsniegtas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām pārtikas un higiēnas pakas atbilstoši noteiktajām normām.
XVII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
74. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Vārkavas novada domē Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
75. Vārkavas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XVIII. Noslēguma jautājums
76. Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošos noteikumus Nr.12 “Par
papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
Domes priekšsēdētāja 						
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Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.131
“Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
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
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētāja		

Norādāmā informācija
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka grozījumu
noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no
spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu
noteikumu projektu. Ņemot vērā, ka precizējumu apjoms pārsniegtu pusi no
spēkā esošo noteikumu normu apjoma, jāizdod jauni noteikumi. Saistošie
noteikumi pilnveidoti atbalsta sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai.
Vārkavas novada pašvaldība, izmantojot brīvprātīgas iniciatīvas iespēju, ir orientēta
atbalstīt novada iedzīvotājus un sniegt finansiālo atbalstu. Saistošie noteikumi
paredz labvēlīgo normatīvo risinājumu.
Saistošo noteikumu 18.nodaļā, noteikts, ka Vārkavas novada iedzīvotāji varēs
pretendēt uz atbalstu krīzes situācijā saņemot, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām pārtikas un higiēnas pakas atbilstoši noteiktajām normām.
Saistošo noteikumu projekts neietekmēs budžetu.
Nav attiecināms.
Noteikumu izpildi nodrošinās Vārkavas novada Sociālais dienests
Nav attiecināms.
						

A. Brakovska

Jaunieti, piesakies dalībai projektā «PROTI un DARI!»
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik
nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie
amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam
projektā “PROTI un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un
DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam
jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts
atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm,
iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām,
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus,
kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un
ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs,
karjeras konsultants), dalība pasākumos (nometnes,
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semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
brīvprātīgais darbs, iesaiste pasākumos un projektos,
profesijas specifikas iepazīšana.
Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu
programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Visi izdevumi, kas rodas aktivitāšu laikā, tiek segti no
projekta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes
un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē
pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības attīstības
aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Ja vēlies saņemt individuālu atbalstu un piedalīties
projektā “PROTI un DARI!”, aicinām vērsties Vārkavas
novada
domē
pie
Kultūras centra vadītāja
Andra Lazdāna vai
Vārkavas
pagasta
pārvaldes
vadītājas
Skaidrītes Mednes.
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NOTIKUMI NOVADĀ
Turpinājums no 1. lpp. Atbilstoši darbu plānam veikti
Jauno gadu sākot...
elektromontāžas darbi, nomainīti logi un ārējās durvis.
Demontēts vecais ūdensvads un kanalizācija, kanalizācija
ierīkota atbilstoši sociālā centra vajadzībām un ievilkts
ūdensvads ar kārstā ūdens tīkliem. Ieklāta cementa grīdas
pamatne. Notiek iekšējie apdares darbi sienām. Aprīkota
katlu māja un izveidota apkures sistēma, kā arī ierīkotas
ventilācijas iekārtas”.
““LC Būvei” vēl ir jāveic: ēkas pamatu siltināšana, ēkas ārējo
sienu siltināšana, uguns un zibens aizsardzības sistēmas
uzstādīšana, grīdu ieklāšana, dušu, vannu un labierīcību
ierīkošana. Kā arī būvniekiem būs jāsakārto dīķis atbilstoši
ugunsdrošības prasībām un pēc remontdarbu veikšanas
būs jāsakopj teritorija “ stāsta Skaidrīte Medne.
Vārkavas pamatskolas ēkas pārbūvei par sociālo aprūpes
centru, Vārkavas novada dome ir saņēmusi aizdevumu no
Valsts kases 574 679,00 EUR un 40 000,00 EUR lielu valsts
budžeta mērķdotāciju. Šobrīd, pārbūves darbu veikšanai,
ir iztērēta visa mērķdotācijas nauda un 79 808,00 EUR
no aizdevuma. Atlikušo remontdarbu veikšana izmaksās
49 4871, 00 EUR.

Sociālā aprūpes centra kurtuve. Foto: S. Medne

Vārkavas novada sociālās aprūpes centram būs 30 istabas
42 klientiem, atpūtas halle, ēdamistaba, svinīgo pasākumu
zāle, dušas telpas, vannas istabas, labierīcības, virtuve un
apkalpojošā personāla telpas.
Vārkavas novada sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča
pastāstīja, ka šobrīd 12 Vārkavas novada iedzīvotāji
atrodas aprūpes centros citos novados, jo mūsu novadā
šāda centra pagaidām nav. Sociālais dienests ir apzinājis
vairākus vientuļos cilvēkus, kas jau ir izteikuši vēlmi dzīvot
jaunajā aprūpes centrā.
Sagatavoja
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka
12

Ir pagājis gads, sācies Jaunais un lieliem
soļiem steidz uz priekšu... Pateikt paldies
nekad nav par vēlu. Un to sakām Vārkavas
novada jauniešiem, kuri ar saviem labdarības
koncertiem priecēja novada ļaudis klātienē,
bet labdarības koncertu laikā savāktās
dāvanas – koncertu apmeklētāju ziedojumi –
saldumi, rotaļlietas un apģērbi aizceļoja pie
novada maznodrošinātajām, daudzbērnu un
trūcīgajām ģimenēm.

Došanas un saņemšanas prieks. Foto: B. Ruča

Paldies Vārkavas vidusskolas skolēniem un
viņu vecākiem, kuru sarūpētās un skaisti
iesaiņotās dāvaniņas nonāca pie novada
vientuļajiem pensionāriem un novada
iedzīvotājiem, kuri mīt pansionātos. Paldies
Vārkavas novada domei, par Ziemassvētku
paciņām, kuras tika izdalītas novada
vientuļajiem pensionāriem un personām ar
I grupas invaliditāti. Paldies mūsu sadarbības
partnerim Andrim Liepam no „GLORIA
PATRI” par personīgi un viņa ģimenes, draugu
sagādātajām dāvanām, kuras tika dāvinātas
novada bērniem ar invaliditāti, uzklausot
pašu bērnu vai viņu vecāku vēlmes. Paldies
Sociālā dienesta darbiniecēm Lidijai un
Lucijai, kuras bija iejutušās rūķīšu lomā,
grūtāk izbraucamos ceļos savu palīdzību
neliedza šoferis Antons.
Ar 2018. gada 1.janvāri stājas spēkā Grozījumi
Ministru Kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumos Nr.913 ”Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni”un tas būs 53
eiro mēnesī. Ņemot vērā Ministru Kabineta
noteikumus, ir veiktas izmaiņas nosakot
trūcīgās un maznodrošinātās personas
(ģimenes) statusu. Ar gada sākumu tiek
palielināts pabalsts audžu ģimenēm.
Ja rodas jautājumi, neskaidrības, lūdzam
zvanīt pa telefonu 28383161 vai griezties
personīgi Sociālajā dienestā, centīsimies
kopīgi risināt Jūsu problēmu.
Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Ruča
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Par pašvaldības autoceļu remontdarbiem
2017. gada augusta plūdu seku likvidēšanai

2017. gada augusta plūdu dēļ
Vārkavas novada teritorijā tika
bojāti vairāki pašvaldības autoceļi
un izskalotas caurtekas. Pateicoties
iedzīvotāju zvaniem un operatīvai
pašvaldības darbinieku rīcībai,
postījumi tika savlaicīgi apzināti un
informācija apkopota un nosūtīta
Latgales plānošanas reģionam un
Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai. Plūdu seku
likvidēšanai Vārkavas novada dome
pieprasīja 43 602,35 EURO.
Valdība 2017. gada 10. oktobra
Ministru kabineta sēdē piešķīra
2 919 399 EUR
no valsts
budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” 22
Latgales pašvaldībām (tajā skaitā
arī Vārkavas novadam), lai tās segtu
izdevumus, kas saistīti ar augusta
lietavās un plūdos radīto zaudējumu
novēršanu.
2017. gada 15. novembrī Vārkavas
novada
pašvaldība
izsludināja

vairāku ceļu uzlabošana, caurteku
ierīkošana un grāvju rakšanu: uz
ceļa Zaķīši – Krustceles 0,45 km un
1,05 km tika ierīkotas caurtekas un
izveidota ūdens noteces sistēma
(izrakti grāvji); uz ceļa Borkava Aizpūrīši (0,50 km un 0,76 km)
ierīkota caurteka un izveidota ūdens
noteces sistēma; uz ceļa Akmens Ančkini (0,60km) izveidota ūdens
noteces sistēma (izrakts grāvis); uz
ceļa Raunieši – Slapkava – Svaļbiški Mačāni (5,50 km) ierīkota caurteka.
Visi ieplānotie darbi 2017. gadā
netika paveikti slikto laika apstākļu
dēļ.
2018. gadā 2017. gada augusta
plūdu seku likvidēšanas darbi tiks
turpināti: uz ceļa Stabuļnīki –
Dolgais Bors (1,90 km) un Rimicāni
– Birži – Vaivodi (1,62 km) ir jāveic
caurteku atjaunošanu;
uz ceļa
Novasele – Šusta ezers – Šaripovka
(4,80 km) jāaizber izskalojumi
un jāizrok sāngrāvji un uz ceļa

OZOLUPE

tai skaitā arī speciālais budžets
pašvaldības autoceļu uzturēšanai.
Neapsaimniekotā nauda no 2017.
gada tika pievienota 2018. gada
speciālajam budžetam. Jācer, ka šajā
gadā būs labvēlīgāki laikapstākļi,
un ceļu remontdarbus varēs veikt
atbilstoši ceļu prioritāšu sarkstam
un plāniem.
Vārkavas novada domes speciālisti arī
turpmāk veiks regulāru pašvaldības
autoceļu apsekošanu, atsauksies
uz iedzīvotāju iesniegumiem un
reaģēs ārkārtas situācijās, kas skar
pašvaldības autoceļu stāvokli.
Sagatavoja
D. Dudarjonoka

Aicina pārskatīt pieturvietu
nosaukumus novada teritorijā
Vārkavas
novada
pašvaldība
ir saņēmusi ziņu no Latgales
plānošanas reģiona ar aicinājumu
sniegt priekšlikumus autobusu
pieturvietu nosaukumu maiņai, jo
daudzi ciemu pieturvietu nosaukumi
vairs neatbilst apdzīvotu vietu
nosaukumiem un reālai dzīvei, un
bieži ir pat maldinoši, atspoguļojot
sen likvidētu iestāžu un uzņēmumu
nosaukumus.

Tādēļ

aicinām ikvienu novada
izteikt viedokli par
novadā esošo autobusu pieturvietu
nosaukumu maiņu, zvanot pa tālr
20385972 (Dagnija) vai rakstot
e-pastu
uz
info@varkava.lv.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz šā
gada 13. februārim. Tie tiks apkopoti
un iesniegti Latgales plānošanas
reģionam.

Ierīkotā caurteka ceļa posmam Borkova - Aizpūrieši. Foto: S. Medne iedzīvotāju

iepirkumu
„Vārkavas
novada
pašvaldības
autoceļu
ikdienas
uzturēšanas papildus darbu veikšana
plūdu seku likvidēšanai 2017./2018.
gadā”. Iepirkumu konkursā tika
saņemts SIA “Neitrino” piedāvājums.
2017. gadā SIA “Neitrino” veica
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Lielkursīši - Dambīši (4,80 km)
jāaizber izskalojumi.
Arī citu pašvaldības autoceļu
remontdarbi slikto laika apstākļu
dēļ 2017. gadā netika paveikti kā
bija ieplānots. 23. janvāra domes
sēdē tika apstiprināts budžets
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Ar dziesmām un atmiņu stāstiem aizvadīts barikāžu atceres pasākums
19. janvārī pie Vārkavas vidusskolas
notika Barikāžu atceres pasākums.
Vārkavas
novadpētniecības
muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa
aicināja klātesošos atcerēties un
izprast Barikāžu nozīmi Baltijas
valstu
neatkarības
atzīšanā.
Pasākuma apmeklētāju vidū bija
ne tikai skolēni, bet arī cilvēki, kas
piedzīvojuši barikāžu laikus un paši
tajās piedalījušies.
Elvīra Āboliņa klātesošos aicināja
atcerēties mūsu Latvijas valsts
vēsturi un noieto ceļu līdz brīvībai.
Vidusskolas zēnu ansambļa izpildīto
patriotisko
dziesmu
pavadībā
vecāko klašu skolēni tika aicināti
iekurt savu ugunskuru. Pasākuma
laikā ar savām atmiņām par barikāžu
laiku dalījās Vārkavas novada
iedzīvotāji Ivars Vaivods-Šulte un
Aivars Upenieks.
Ivars tajā laikā esot bijis
Lauksaimniecības
akadēmijas
(tagad Latvijas Lauksaimniecības
universitāte) students un uz
barikādēm devies no Jelgavas kopā
ar citiem studentiem. “14. janvārī
no rīta devāmies uz akadēmiju
uz lekcijām, mums paziņoja, ka
nodarbību nebūs, bet visiem būs
jādodas uz barikādēm. Mēs tikām
sadalīti pa grupām – kurš brauks pa
dienu, kurš vakarā un kurš objektus
sargās naktsmaiņā. Mūsu grupai
bija jābūt pie Latvijas televīzijas
Zaķusalā. Kad ieradāmies, jau bija

viss bija mierīgi. Kāds bija uzvārījis
putru un visu laiku bija pieejama
karsta tēja, tie, kas bija nosaluši,
varēja ienākt telpās un pasildīties.
16. janvāra rītā mūs atveda uz
Jelgavu,
barikāžu
organizatori
pieņēma lēmumu, ka studentus
vairs nevajadzētu iesaistīt… Tikai
pēc tam mēs aptvērām, ka nekas

Vidusskolēni pie Barikāžu atceres pasākumu ugunskuriem. Foto: D. Dudarjonoka

vēl nav beidzies, toreiz mums bija
diezgan vieglprātīga attieksme pret
notiekošo, taču tā patriotiskā sajūta
ir palikusi. Ja būtu bijusi vajadzība
stāties pretim, mēs būtu to darījuši.”
ar piedzīvoto barikāžu laikā dalījās
Ivars Vaivods-Šulte.
Par
savām
spilgtākajām
atmiņām
par
notikušo pastāstīja
arī Aivars Upenieks:
“Mums
bija
jāsargā Augstākā
padome (Saeimas
nams). Man ir
palikusi
atmiņā
viena
tantiņa,
kas pa dienu un
vakarā
staigāja
un visiem dalīja
pīrādziņus.
Kad
viņai
jautājām,
kur
Stāvot rindā pēc gardās miežu biezputras. Foto: D. Dudarjonoka
viņa tika daudz tos
sakurts ugunskurs, un pulcējās dabūjusi, kundzīte atbildēja, ka
cilvēki. Apkārt viss bija mierīgi, tā mazmeitiņas mājās cepot, bet
mēs to dienu nodežurējām, 15. viņa tik dalot un dalot. Sargājot
janvāra vakarā braucām vēl. Arī tad savu objektu, varēja arī paskatīties
14

ar ko citi cilvēki nodarbojas.
Krāšņos kombinezonos staigāja
kalnu slēpotāji, visatraktīvākie bija
zemledus makšķernieki, viņi bija
tā kārtīgi saģērbušies un atradās
tālāk no ugunskura, jo viņiem bija
silti. Šiem līdzi bija arī zivju kaste,
kur bija pārtika un kādas vajadzīgās
mantas. Atceros, ka viņi smējās,

ka būtu ledus, varētu kādu zivi
nozvejot un pacept. Domu laukumā
pie barikādēm bija uztaisīta skatuve
un tur uzstājās dažādi mākslinieki.
Varēja paskatīties kā “Eolikas”
meitenes minisvārciņos dziedāja,
bet mēs silti saģērbušies – mēteļos.
Atceros, ka Ieva Akurātere arī
uzstājās. No Leņingradas (tagad
Sanktpēterburga) bija atbraucis
pulkvedis un teica: “Tikai nevienu
neprovocējiet un neizrādiet nekādu
agresiju!”. Viņš atbalstīja Baltijas
tautas, teica, lai mēs stāvot līdz
galam un gan jau viss būšot labi.
Izrādās, ka bija arī armijas pārstāvji,
kas domāja savādāk… Mēs arī
nebijām uz to brīdi, kad notika
apšaude, tikai nākošajā rītā aizgājām
apskatīties sacaurumotās sienas…”.
Pēc atmiņu stāstiem, sarunām un
kopīgas dziesmas visi pasākuma
apmeklētāji,
tika
cienāti
ar
tradicionālo miežu biezputru un
karstu tēju.
Sagatavoja
D. Dudarjonoka
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IESTĀŽU ZIŅAS
Janvāra raibās dienas skolā
Pēc divu nedēļu garām ziemas brīvdienām 8. janvārī
skolēni atsāka mācības jaunajā, 2018. gadā.
Kamēr skolēni atpūtās, skolotāji piedalījās profesionālās
pilnveides semināros Preiļos, kā arī tikās ar Preiļu IP
vadītāju A. Zagorski, kurš skolotājus iepazīstināja ar
projekta „Pumpurs” norises gaitu.
1.- 9. klašu skolēni piedalījās Latgales reģiona policijas

OZOLUPE

Joprojām turpinās mācību priekšmetu olimpiāžu
maratons. Starpnovadu bioloģijas olimpiādē Santai
Ozerskai — 3. vieta, vēstures olimpiādē Andrejam
Ločam — 2. vieta, Kristianam Plotam — 3. vieta,
latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rebekai
Cimdiņai — 2. vieta. Latgales reģiona atklātajā latviešu
valodas un literatūras olimpiādē Ievai Apšiniecei3.vieta un Ernestam Lazdānam — atzinība.

Ziemas prieki. Foto: D. Dudarjonoka

pārvaldes izsludinātajā zīmējumu konkursā „Policijas
supermašīna”.
Līdz 28. februārim mūsu skolas skolēni ir iesaistījušies
izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
11. janvārī notika vidusskolas jauniešu un pašvaldības
deputātu sarunas „Kafija ar politiķiem”, kur tika runāts
par jauniešu mērķiem un tos ietekmējošiem faktoriem,
par stresa mazināšanu, par mediju ziņu patiesumu un
kritisko domāšanu, par lauku reģionu pievilcīgumu
jauniešiem. Šīs sarunas „Kafija ar politiķiem” notika
jauniešu projekta „Nāc un runāt sāc!” ietvaros.
19. janvārī, sildoties pie ugunskuriem, skolēni un
apkārtnes iedzīvotāji piedalījās Barikāžu atceres
pasākumā, kura laikā savās atmiņās par piedzīvoto
dalījās Aivars Upenieks un Ivars Vaivods-Šulte, kā arī
īsu vēsturisko apskatu un viktorīnu bija sagatavojusi
Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa.
Klātesošos ar dziesmām priecēja zēnu vokālais ansamblis.
Vēlāk visi cienājās ar miežu biezputru un tēju.
Nu jau otro nedēļu visiem mūsu skolas skolēniem līdz 18 gadu
vecumam ir dota iespēja apmeklēt zobu higiēnistu Preiļos.

Vārkavieši pēc dalības olimpiādē. Foto: S.Stankeviča

Gan skolēni, gan ikviens novada iedzīvotājs var
pilnveidot savu slidošanas prasmi ierīkotajā slidotavā
pie Vārkavas vidusskolas. Drošai slidošanai skola ir
iegādājusies roku un kāju aizsargus un ķiveres.
Atbildīgās par audzināšanas darbu Vārkavas
vidusskolā H. Ērgle, S. Stankeviča.

Ar veselību saistītas aktivitātes būs arī šajā gadā
Ir noslēgušās 2017. gada aktivitātes projektā “Veselības
veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai”,
kopumā aktivitātēs iesaistījies 231 dalībnieks. 2017. gadā
bija iespēja iesaistīties vingrošanas aktivitātēs, kā arī
apmeklēt lekcijas par dažādām tēmām – garīgo veselību,
veselīgu uzturu, sirds veselību, kā arī bija iespēja iepazīties
ar jogu un vingrojumiem, kas palīdz stresa situācijās, kā
arī piedalīties deju un kustības terapijas iepazīšanās
nodarbībā. Pasākumi tika rīkoti dažādām vecumgrupām
– gan bērniem un jauniešiem, gan strādājošajiem, kā arī
pensionāriem, topošajām māmiņām, ikviens interesents
varēja atrast sev saistošu tēmu.
Jau drīz uzsāksim arī 2018. gada veselības veicināšanas un
profilakses aktivitātes šī projekta ietvaros.
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Projekts tiks realizēts ESF
Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt
http://www.esfondi.lv.
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SIA «Clean R» informē
Informāciju par atkritumu izvešanas
grafiku Vārkavas iedzīvotāji var iegūt,
sazinoties ar mūsu Klientu centru,
sūtot e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot
pa tālruni 67111001 (darba dienās
plkst. 8.00 - 17.00). Tāpat grafiku var saņemt, vēršoties
Vārkavas novada domē pie Lindas Pudules (8. kab.).
Ja radies papildu atkritumu apjoms, kas neietilpst
konteinerā, uzņēmums aicina to pieteikt Klientu centram
savlaicīgi. Nepieteiktus atkritumu maisus, kas novietoti pie
konteinera, «Clean R’» darbinieki nesavāc. Izņēmums ir
situācijas, ja papildu apjoms radies uzņēmuma vainas dēļ,
piemēram, tehnisku iemeslu dēļ ir atlikta izvešanas reize.
Šādā gadījumā izvedīsim papildu atkritumu apjomu maisos
bez maksas. Jāuzsver, ka «Clean R» pārceļ izvešanu vienīgi
ārkārtas jeb force-majeure gadījumos. Tad mūsu Klientu
centrs sazinās ar klientu un vienojas par citu izvešanas reizi.
Saskaņā ar līgumu atkritumu radītājs ir atbildīgs par to,
lai konteiners atrastos pieejamā vietā. Tas attiecas arī
uz gadījumiem, ja piebraucamais ceļš ir netīrīts vai nav
izbraucams. Šādās situācijās iespējams vienoties par citu
izvešanas reizi, taču ievērojot pašvaldības saistošajos
noteikumos noteikto minimālo izvešanas reižu skaitu vismaz vienu reizi trijos mēnešos.
No 2018. gada 1. janvāra lielākajā daļā Latvijas pašvaldību
mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
Būtiski pieaugot dabas resursu nodoklim (DRN), kas ir
daļa no tarifu veidojošās summas, lielākoties kopējais tarifs
Latvijas pašvaldībās paaugstināsies.
Turpretī vides pakalpojumu uzņēmuma «Clean R»
apsaimniekotajā Vārkavas novadā tarifs samazināsies. No
2018. gada 1. janvāra maksa par 1m3 sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu būs 19,40 €/m3 (līdz 01.01.2018 - 19,90
€/m3). Zemāku pakalpojuma maksu novada iedzīvotājiem
nodrošina «Clean R», kas, pieaugot citām pakalpojuma
maksas komponentēm un respektējot novada iedzīvotāju
intereses, ir pārrēķinājis un samazina savu pakalpojumu
izmaksu daļu.
Vārkavas novadā kopējās pakalpojuma maksas
samazinājums ir kļuvis iespējams, pateicoties «Clean
R» tarifa maksas samazinājumam, kas tiek piemērots
par sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu.
Pārējās tarifa komponentes - poligona izmaksas un DRN nākamgad palielināsies.
Ikviens iedzīvotājs var vēl vairāk samazināt izmaksas par
atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā.
Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē sastāda, tieši
tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes
rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus
mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu
saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu,
bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un,
kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par
atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Kaspars Līcītis,
«Clean R» preses sekretārs
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv
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LABDIEN, NOVADA PENSIONĀRI!
Lai no rītiem izdodas pasmaidīt,
Lai vējš nekad nav par stipru,
Kad izej no mājām,
Lai saule pa ceļam silda un ir maiga,
Lai cilvēku vārdi nedara pāri,
Lai ceļš tīkams un gribas to iet.
Jaunā gadā iestādi jaunu sapni un kop to ikdienu ar
prieku un smaidu.
Gaišs un priecīgs, veselīgs un darbīgs, sirsnīgs un
ģimenisks, lai Jums Jaunais 2018.gads!
Tomēr vēl īsi pakavēšos pie aizgājušā 2017.gada
darbības, mūsu biedrībai tas bija radošs, darbīgs
un saspringts gads.
Bijām gana aktīvi un atsaucīgi, paldies Jums par
to. Pagājušajā gadā notika 38 pasākumi, kuri nesa
Vārkavas novada pensionāru biedrības vārdu.
NERUNĀŠU PAR KATRU PASĀKUMU ATSEVIŠĶI,
BET TIKAI NOSAUKŠU KOPĒJOS SKAITĻUS:
1.
Mums pagājušajā gadā ir notikušas 22 valdes
sēdes.
2.
Biedrība
organizēja
piecus
lielus
koppasākumus - Vārkavā, Rimicānos, Vecvārkavā,
Arendolē, Vārkavā. Bija sirsnīgi un jauki!
3.
Organizējām divas ekskursijas – vienu pa
Latgali un Vidzemi, otru uz Viļāniem un Preiļiem.
4.
Tika organizēti divi koncertu apmeklējumi –
koncerts Līvānos un Riebiņos.
5.
Viesojāmies pie astoņām citām pensionāru
biedrībām – Preiļu Mūsmājas PB, Rudzātu PB,
Aglonas PB, Sutru PB, Pelēču PB, Atašienes PB,
Rožupes PB, Līču PB;
6.
Notika 10 nūjošanas izbraucieni – viens uz
Daugavpili un 9 uz Preiļiem;
7.
Četri biedrības valdes izbraucieni, kas
saistās ar PB darbību – 2 uz Rēzekni, 1 uz Rīgu, 1 uz
Riebiņiem;
8.
Piedalījāmies dziesmu un deju svētkos
Līvānos – no novada piedalījās 6 kolektīvi ar 63
dalībniekiem.
9.
Tika organizēta Vislatvijas talka – “Latvijai
būt zaļai”, sakopām Kovaļevsku pieminekļa apkārtni
Zaķīšos.
10.
Internetā “Draugos” ir ievietotas 22
fotogalerijas par mūsu biedrības darbībām.
11.
Sveicām 4 jubilārus lielās dzīves jubilejās
un gatavojām sveicienus visiem biedrības biedriem
dzimšanas dienās;
12.
Vēl citas sīkas darbošanās – piemēramgada sākumā daudz laika un enerģijas prasīja
dokumentācijas sakārtošana, darbības plāna un
vīziju izstrādāšana.
13.
Gada sākumā bija doma Latvijas 100-gadei
izdot mūsu cilvēku atmiņu grāmatu, taču to
nevarējām “pavilkt”. Apvienojāmies ar Novada
sabiedrisko lietu speciālisti Dagniju Dudarjonoku
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NOTIKUMI NOVADĀ
un sākām strādāt kopā. Tagad
materiāls savākts. Darbs norit
pie materiālu apstrādes. Paldies
visiem, kuri atsaucās un dalījās
atmiņās par piedzīvoto un izjusto
Latvijas pastāvēšanas dažādos
laika posmos. Ja tomēr vēl ir kāds,
kas vēlas dalīties ar savu stāstu,
lūdzu, atsaucieties!
Izvērtējiet katrs savu devumu
mūsu biedrības darbībā. Ļoti
vēlētos, lai 2018. gadā jūs būtu

Sastāvam Latgales pensionāru
apvienības sastāvā.
Sastāvam arī Rīgas Aktīvo Senioru
Aliansē, saīsinājumā “RASA”.
Mēs esam iestājušies arī Preiļu
NVO sastāvā.
Darbība kopā ar citām Latvijas
pensionāru biedrībām nosauktajās
organizācijās
ļauj
mums
bagātināties pieredzē un labāk
izprast mūsu kopējos mērķus un
uzdevumus, cīnīties par tiem.

aktīvāki un atsaucīgāki, jo tikai tā
mēs varam uzlabot savu biedrības
darbu.
Patreiz mūsu biedrībā ir 74
biedri un tas ir nedaudz vairāk kā
15% no visiem novadā esošajiem
pensionāriem. Nekad nebūs tā,
ka visiem būs iespējams vienādi
aktīvi darboties biedrībā, tomēr
ļoti ceru, ka šogad mēs varētu
kļūt par biedrību, kura apvieno
25% mūsu novada pensionārus.
Palīdziet piesaistīt vēl jaunus
biedrus! Vēlos uzrunāt seniorus,
kuri nav sasnieguši pensionēšanās
vecumu: nāciet pie mums un
darbosimies kopā, veidosim sevi un
palīdzēsim citiem. Mums ir aktīva
un darboties varoša biedrības
valde, biedrībā darbojas 5 nodaļas
ar nodaļu vadītājiem: Valentīnu
Dzeni, Mariju Salceviču, Anitu
Barovsku, Lidiju Kriškāni un
Bonifāciju Vaivodu.
Šogad esam iestājušies Latvijas
Pensionāru Federācijā.

ĪSI PAR VĪZIJU NĀKOŠAJAM
2018. GADAM:
1.
Biedrības struktūra un
darbība šogad nemainīsies.
2.
Plānojam tāpat 4 lielus
pasākumus biedrības biedriem
Vārkavā, Rimicānos, Vecvārkavā,
Arendolē. Ziņojumi par tiem būs
afišās un tos jums nodos nodaļu
vadītāji.
3.
Mēģināsim
organizēt
EKSKURSIJU
vasarā
un
PAVASARĪ KĀDA KONCERTA
APMEKLĒJUMU.
4.
Šinī gadā MŪSU namiņa
telpās Rožkalnu KN darbosies
meitene-palīgs, kurai katru darba
dienu varēsiet lūgt palīdzību
dažādos jautājumos, piemēram,
apmaksāt rēķinus caur internetu
u.c. (sākot no marta mēneša).
5.
Šogad
tiks
rīkotas
MEISTARKLASES, mēnesī vienu
reizi. Mēnesī, kurā notiks biedrības
lielais koppasākums – meistarklases
nebūs. Meistarklases t.i. dažādu
pasākumu karuselis, kurā varēsim
mācīties kaut ko priekš sevis – par
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simbolisku ziedojumu biedrībai.
Tēmas izziņosim iepriekš un
tur vairāk domājams piedalīties
jaunākiem cilvēkiem, kas nav
pensionāri un protams arī seniori
un
pensionāri.
Meistarklases
plānojam,
ka
vadīt
zinoši
konsultanti. Ja ir kādas idejas
MEISTARKLAŠU tēmām, lūdzu
zvaniet vai rakstiet e-pastā.
TUVĀKĀS AKTIVITĀTES:
1.
2 4 . j a n v ā r ī
MEISTARKLASE Daugavpilī –
apmeklēsim peldbaseinu. Varēs
apmeklēt arī saunu. Kā zināms,
peldēšana vislabāk noder cilvēkiem
ar muguras veselības problēmām
un vispār veselības stiprināšanai.
2.
2 4 . f e b r u ā r ī
MEISTARKLASE Rimicānos plkst.
13.00 – “Tējas un viss par tām”.
Parunāsimies par tēju lietošanas
noderīgumu un prasmi tās pareizi
gatavot. Tējas un veselības
stiprināšana ir divas neatņemamas
ikdienas sastāvdaļas. Varēsiet arī
piedalīties tēju sagatavošanā un
degustācijā. Darbosimies paši! Ļoti
gaidīsim Jūs šajā pasākumā, nāciet
un piedalaties! Gaidīsim! Varēs arī
savām vajadzībām iegādāties tējas.
3. Pirmais lielais koppasākums
šogad notiks 19.martā - Jāzepa
dienā. Datums izvēlēts tāpēc, lai
visi mēs varētu sanākt kopā arī
gavēņa laikā. Tēma “Lai līksma sirds
ir Tev…”. Šogad katram pasākumam
tiks izvēlēta kāda noteikta krāsa,
kurai pieskaņojiet savu apģērbu,
aksesuārus, pat matu krāsu variet
mainīt! 19.martā mēģiniet sev
pieskaņot sarkano krāsu.
Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri
palīdzēja noorganizēt biedrības
gada
noslēguma
pasākumu
29.decembrī.
Novēlu
Jums
šogad
sniega
neatlaidību:
visu
nolīdzināt
– asākās kontūras, grambas,
nelīdzenumus, lai ātrāks skrējiens;
lai skaistas atmiņas! Lai izdodas
šogad sastrādāties, ļoti ceru uz
atsaucību un sadarbību.
Ar cieņu, biedrības
“Vārkavas novada pensionāri”
valdes pr-tāja: HELĒNA PIZIČA
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AKTUALITĀTES
Darbs pie Vārkavas novada cilvēku radošo darbu un atmiņu stāstu
grāmatas turpinās

Kā jau zināms, Vārkavas novada dome plāno izdot novada
cilvēku radošo darbu un atmiņu stāstu grāmatu. Šobrīd
jau ir savākta un apstrādāta lielākā grāmatas satura
daļa. Paldies visiem tiem, kuri iesūtīja savas fotogrāfijas,
zīmējumus, dzejoļus un stāstus! Ja vēl ir kāds, kurš vēlas
padalīties ar saviem radošajiem darbiem vai atmiņu
un dzīves stāstiem, aicinām atsaukties, zvanot pa tālr.:

20385972, vai rakstot uz e-pastu: info@varkava.lv.
It sevišķi aicinām atsaukties seniorus, kas varētu
pastāstīt par aizgājušajiem laikiem, savām dzimtām,
aizvadīto bērnību vai darba gadiem.
Atbildīgā par grāmatas veidošanu
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Turpinās darbu iesniegšana jauniešu radošajam konkursam
«100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki»
Latvijas skolu jaunieši aicināti turpināt iesūtīt darbus Eiropas
Parlamenta deputātes Ineses Vaideres izsludinātajam
radošajam konkursam 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures
mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, līdz pat šā gada 18.martam.
Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz
Eiropas Parlamentu Briselē un saņemt citas vērtīgas balvas.
Konkurss „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
tika izsludināts pērnā gada novembrī un jau saņemts krietns
daudzums jauniešu darbu. Tie visi ir atšķirīgi, interesanti un atklāj
kaut ko jaunu par vietām, no kurām nāk konkursa dalībnieki. Taču
ņemot vērā, ka līdz darbu iesniegšanas termiņa beigām atlikuši
vēl divi mēneši, vēlamies atgādināt tā mērķus un noteikumus.
Konkursa mērķis ir nemainīgs - apzināt un apkopot stāstus
par savu dzimto vietu – tuvāko apkārtni un līdzcilvēkiem.
Dalībnieki aicināti pievērsties tieši “nerakstītās vēstures”
atklāšanai, kas līdz šim nav dokumentēta, bet ir iegūstama
caur vecāku, vecvecāku, radinieku, kaimiņu un citu
līdzcilvēku atmiņu stāstiem par tuvējās apkaimes - mājas,
ielas vai pilsētas - vēsturi, kā arī to, ka dažādi notikumi
ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību
skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas
raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā.
Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem
ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts,
video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits. Ņemot vērā
konkursa dalībnieku vēlmi, tajā var piedalīties gan individuāli,
gan grupās līdz trim cilvēkiem, tomēr jāņem vērā, ka
neskatoties uz to, ka konkursa organizatori nevēlas ierobežot
jauniešu radošumu, šis elements vērtēšanā tiks ņemts vērā.
Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Esam saņēmuši
jau vairākus jauniešu darbus, kas patiesi pārsteidz un vēlreiz
atgādina par Latvijas daudzšķautņaino vēsturi. Ārkārtīgi liela
daļa līdzcilvēku stāstu, līdz ar vecākā gadu gājuma cilvēku
aiziešanu, aizplūst nebūtībā un mēs zaudējam daļu savas
vēstures. Tāpēc ir būtiski dokumentēt šos stāstus, jo tie
parasti atklāj daudz vairāk nekā grāmatās aprakstītā vēsture.
Domāju, ka daudzi no mums nevar atbildēt uz jautājumu,
kā pirms 100 gadiem izskatījās pašu dzimtā vieta, kādi
cilvēki tur dzīvojuši un kādi bija viņu ikdienas paradumi.
Šis konkurss, visiem kopā sagaidot Latvijas simtgadi, ir
iespēja sameklēt atbildes uz minētajiem jautājumiem. Esmu
pārliecināta, ka konkursa rezultāts būs ieguvums mums
visiem, gan pašiem jauniešiem, kas tajā ņēma dalību, gan
tiem, kuri šos darbus lasīs, jo tas ļaus uzzināt daudz jauna
par Latvijas vēsturi un novados dzīvojošo cilvēku ikdienu.
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Darbu iesniegšana turpinās līdz pat 2018. gada 18.
martam, atsūtot tos uz e-pastu: inese.vaidere-office@
europarl.europa.eu.
Iesniedzot
darbu,
aicinām
norādīt savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
tālr.nr.), pārstāvēto izglītības iestādi un skolotāju.
Līdz 2018. gada 26. martam žūrija noteiks vismaz 10
labākos darbus un to autorus aprīļa sākumā aicinās
uz fināla pasākumu Rīgā. Finālistu saraksts tiks
publicēts EP deputātes Ineses Vaideres mājaslapā
http://www.inese-vaidere.lv/
sadaļā
Aktualitātes.
Papildus informācija
Gita Sauka projekta koordinatore
Mob. tel.:+371 28326828
e-pasts: inese.vaidere-office@europarl.europa.eu
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2018. gada 24. februārī
PĀRBAUDI KRŪTIS!
Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts
apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā
mamogrāfa izmeklējumus.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots
autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo
iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu
mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros
sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma vēstulēm — izmeklējumu
veic BEZ MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu
(jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85).
Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Mobilā mamogrāfa izbraukums Vecvārkavā notiks
2018. gada 24. februārī.
Atrašanās vieta:
Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pag., Vārkavas nov., no plkst. 13.00 līdz
plkst. 15.00., tālrunis uzziņām: 26458044.
Viduslatgales pārnovadu fonds īsteno Labdarības
programmu „Stipendijas talantīgajiem bērniem un
jauniešiem mūzikā mākslā un sportā”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra

Jau ceturto gadu pēc kārtas Nodibinājums
„Viduslatgales pārnovadu fonds” realizē
stipendiju programmu talantīgajiem bērniem
un jauniešiem no Aglonas, Līvānu , Preiļu,
Riebiņu un Vārkavas novadiem mūzikā, mākslā
un šogad arī sportā. Šajā laikā, pateicoties mūsu
sponsoriem, jau ir atbalstīti 84 talantīgi jauniešus mākslā un mūzikā.
Šīs programmas mērķis ir motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un
iedvesmot izcilu rezultātu mūzikā , mākslā un sportā sasniegšanai.
2017. gadā fonds ar ziedotāju atbalstu ir piešķīris 22 stipendijasmācību maksas mūzikā un mākslā. Līvānu bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēkņiem tika finansiāli atbalstīta sporta nometne.
Šogad pirmo gadu tika piešķirtas vienreizējas stipendijas sportā
12 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem no
Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem.
Vārkavas novada stipendijas—mācību maksas tika piešķirtas
Preiļu Mūzikas un Mākslas skolas audzēknei Martai Lazdānei,
Špoģu Mūzikas un Mākslas skolas audzēknēm Dainai Gailumai un
Elizabetei Maijai Somei, Stipendijas sportā Preiļu novada bērnu
un jauniešu sporta skolas audzēkņiem Mārim Ceplim un Valijai
Vanagai.
Fonda vārdā saku sirsnīgu paldies šī gada stipendiju programmas
ziedotājiem - SIA MANCO ENERGY LATGALE, SIA “ZELTA ZEME”,
LATVIJAS LOTO un individuālie ziedotājiem.

Pamatapmācības otrās reģistrācijas klases
augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības
iegūšanai»
Kursu norises laiks: 14.,15.,20., 21.02.2018.

Viduslatgales pārnovadu fonda
valdes locekle Janīna Beča
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Preiļu biroja rīkotās apmācības
«

Norises vieta: LLKC Preiļu birojs, Raiņa bulv. 21 b,
Preiļi
Programmā:

• Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā;
• Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu
un lietošan;
• Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
• Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu
slimības;
• Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi;
• Nezāles, to klasifikācija;
• Integrētā augu aizsardzība, profilakse, augu aizsardzības
līdzekļi u.c.

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs šī gada
27. februārī pulksten 10.00-13.00 Kooperatīva ielā 6
(3. stāvā), Preiļos rīko bezmaksas informatīvu semināru
esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

„Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajām
personām 2018. gadā”

Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni
26636243.
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Turpmāk Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Oozlupe» netiks ievieota informācija par
reģistrētajiem jaundzimušajiem, mūžībā aizvadītajiem
un noslēgtajām laulībām, norādot minēto personu
vārdus un uzvārdus.
Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu
pašvaldībām ievērot Datu valsts inspekcijas pausto
viedokli, ka šādas informācijas izpaušana apdraud fizisko
personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās
dzīves neaizskaramību saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likuma tiesisko regulējumu.
Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā
reģistrētas 12 dzimšanas, 12 miršanas un 2 laulības.
Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais
izdevums, reģistrācijas numurs 000740194.
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija.
Vārkavas novada pašvaldības dome,
reģ. nr.
LV90000065434. Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.:
65329632, mob. tālr. 28239646. E-pasta adrese:
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv.
Izdevumu sagatavoja Vārkavas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka,
mob.tālr.: 20385972; E-pasta adrese: info@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

17. februārī Rožkalnu kultūras namā
plkst. 20.00 notiks Valentīndienai veltīts
koncerts. Pēc koncerta būs balle, muzicēs
grupa «Straume». Ieeja ballē 3 EUR.
Vairāk informācijas www.varkava.lv
Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties
mājaslapā www.varkava.lv
Seko līdzi Vārkavas novada lapām arī sociālajos tīklos!
Draugiem. lv novada lapa «Vārkavas novads»
www. draugiem.lv/varkavasnov/
Facebook. com novada lapa «Vārkavas novads»
www.facebook.com/varkavasnovads/
Twitter.com novada konts «Vārkavas novads»
www.twitter.com/varkavasnovads/
Klausies Vārkavas novada
aktualitātes Latgales radio,
katru otrdienu plkst. 9:05, ar
atkārtojumu: piektdien plkst.
18:30!

