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2013. GADA 1. JŪNIJĀ PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Vārkavas novada Vēlēšanu komisija informē par
2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām
reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem
Vārkavas novadā. (Saraksti (kopumā 4) publicēti tādā
secībā, kādā tie parādījās Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas
lapā. Vairāk informācijas (statistiku) par šīm vēlētāju
apvienībām var atrast http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/
saraksti/7691.html.)
V Ē L Ē T Ā J U
“ M Ū S U

A P V I E N Ī B A
L A I K S ”

1. Anita Brakovska, 2. Inta Kivleniece, 3.
Mindaugas Bitinas, 4. Mārcis Rukmanis, 5.
Skaidrīte Medne, 6. Vija Šmeikste, 7. Ainārs
Želvis, 8. Ilga Pokšāne, 9. Velta Augšpūle, 10. Zita
Upeniece, 11. Iveta Some, 12. Ināra Purviņa.
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

P A GA ST I E M

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Īpašas rūpes veltīsim zemniekiem. Lai viņi sekmīgi
strādātu, savlaicīgi saņemtu nepieciešamo
informāciju, norādījumus un būtu konkurētspējīgi
mūsdienu tirgus apstākļos, atbalstīsim mācību un
kursu organizēšanu, finansēsim lopkopības
pārraudzību. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar
netradicionālo lauksaimniecību, veicināsim lauku
tūrisma attīstību. Rūpēsimies, lai būtu labvēlīga
vide uzņēmējdarbības attīstībai, atbalstīsim jaunas
idejas. Godināsim novada lielākos nodokļu
maksātājus.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Saglabāsim sociālos pabalstus. Sadarbojoties ar
citām organizācijām, piemēram, NVO, NVA,
Sarkano
krustu,
sniegsim
palīdzību
maznodrošinātajām
ģimenēm,
invalīdiem,
vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem, kuri
nonākuši krīzes situācijās. Izstrādāsim sistēmu
daudzbērnu ģimeņu un vientuļo vecāku atbalstam.
Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu.
Atbalstīsim veselības profilakses pasākumu
organizēšanu, nodrošinot ārstu speciālistu
konsultāciju pieejamību. Organizēsim subsidēto
darba vietu izveidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un skolu jauniešiem.

Ir mūsu laiks ar godīgu, profesionālu un atklātu
darbību, apzinoties atbildību novada cilvēku priekšā,
parādīt, ka mēs gribam, protam un varam strādāt
Vārkavas novada labā. Mūsu galvenā vērtība visos
KULTŪRA, RELIĢIJA UN SPORTS
laikos ir cilvēks. Novada attīstībai jābūt balstītai uz Turpināsim izkopt kultūras tradīcijas, atbalstīsim
izglītotiem, strādīgiem, atbildīgiem un pārliecinātiem pašdarbības kolektīvu darbošanos un pensionāru
cilvēkiem, kuri uzticas savai pašvaldībai.
aktivitātes. Izveidosim jauniešu iniciatīvu centru,
izmantojot Vārkavas muiţas pils arhitektoniski
IZGLĪTĪBA
interesanti veidoto pagrabstāvu. Atbalstīsim
Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un jauniešu starptautiskās pieredzes apmaiņas
valsts stūrakmens. Tādēļ mums jānodrošina programmas.
konkurētspējīga izglītība novada skolās. Uzlabojot
(Turpinājums 2.lpp.)
izglītības kvalitāti, nepieciešams pilnveidot materiālo
bāzi un atbalstīt skolotājus. Pagarināsim pirmsskolas
izglītības iestāţu darba laiku. Veicināsim mūţizglītības
un neformālās izglītības pieejamību iedzīvotājiem. Mēs
atbalstīsim ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies
novada skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem
novada izglītības iestāţu audzēkņiem. Lai stimulētu
skolēnus un skolotājus augstvērtīgu rezultātu
uzrādīšanai, palielināsim naudas balvas starpnovadu un
(Gunāra Vilcāna foto.)
valsts olimpiāţu uzvarētājiem un viņu pedagogiem.
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(Sākums 1.lpp.)
Nodrošināsim svinīgas kāzu un jaundzimušo
reģistrācijas ceremonijas bez papildu samaksas.
Sveiksim novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 90, 95,
100 un vairāk gadus. Godināsim pārus zelta un
dimanta kāzu jubilejās. Materiāli atbalstīsim
tradicionālās
reliģiskās
konfesijas
novadā.
Turpināsim atbalstīt sporta aktivitātes novadā.
Papildināsim Sporta skolas materiāli tehnisko bāzi.
VIDES LABIEKĀRTOŠANA
Novada ceļi ir mūsu lielākā sāpe, to apzinoties,
veltīsim visas pūles šī jautājuma risināšanai, novirzot
šim mērķim visus speciālā budţeta finanšu līdzekļus
un paredzot finansējumu arī no pamatbudţeta.
Ziemā organizēsim regulāru ceļu tīrīšanu līdz
viensētām. Projekti būs galvenais veids, kā piesaistīt
papildu līdzekļus budţetam. Vērsīsimies augstāk
stāvošās instancēs ar mērķi labot katastrofālo
stāvokli uz ceļiem Vārkavas novada teritorijā.
Veiksim Vārkavas muiţas pils fasādes renovāciju un
pašvaldībai piederošo ēku siltināšanu. Nodrošināsim
pašvaldības iestāţu pieejamību cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Labiekārtosim novada kapsētas un
nodrošināsim kapličas būvniecību Vārkavas kapsētā.
Nodrošināsim pašvaldības ūdens tilpņu efektīvu
apsaimniekošanu. Aicināsim sakārtot vidi, kurā
dzīvojam, rīkosim konkursu „Sakoptākā lauku sēta”.

V Ē L Ē T Ā J U A P V I E N Ī B A
“ P A R S A I M N I E C I S K U
R Ī C Ī B U ”
1. Pēteris Šņepsts, 2. Lidija Kivleniece, 3.
Pēteris Kuzminovs, 4. Ināra Augšpūle, 5.
Kaspars Božis, 6. Māris Melders, 7. Pēteris
Romāns, 8. Vladimirs Saveļjevs, 9. Jānis
Rubins.
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Vēlētāju apvienība „Par saimniecisku rīcību” ir par
caurspīdīgas pārvaldes un domes darbības izveidi.
Nepieļaut personīgo interešu izmantošanu domes
un
pārvaldes
darbībā,
ievērot
taupību,
saimniecisku un racionālu līdzekļu izlietošanu,
neradot nevajadzīgi lielas pārvaldes struktūras.
Mūsu prioritāte ir nepieļaut korupciju.
Atbalstīt novada infrastruktūru attīstību, kas
radīs labvēlīgu vidi lauksaimniecības un
uzņēmējdarbības raţošanas attīstībai. Izveidot
apkopotu un caurspīdīgu, publiski pieejamu
informāciju par novada pašvaldību resursiem
(zemi, ēkām, būvēm u.c.), kas nav nepieciešami
novada funkciju veikšanai, bet būtu izmantojamas
pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.


KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Nodrošināsim ikmēneša izdevumu „Ozolupe” ar
pilnvērtīgu informāciju 12 reizes gadā. Ņemot vērā
sabiedrības ieteikumus, attīstīsim un pilnveidosim
pašvaldības mājas lapu kā primāro informācijas
aprites līdzekli. Divas reizes gadā un pirms budţeta
sastādīšanas pagastos rīkosim iedzīvotāju sanāksmes.



PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības budţeta
līdzekļu izlietojumā. Informēsim iedzīvotājus par
paveikto, reizi ceturksnī ievietojot attiecīgo
informāciju novada mājas lapā. Rīkosim komiteju un
domes izbraukuma sēdes pagastos. Nodrošināsim
darbinieku laipnu un profesionālu attieksmi pret
iedzīvotājiem.



Aicināsim iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
darbībā. Mēs visi esam atbildīgi par
attīstību un vidi, kurā dzīvojam. Tikai
darbs un radošas idejas būs Vārkavas
virzītājspēks!

novada
novada
vienots
novada

Pievērst lielāku uzmanību ceļu kopšanai un
remontam. Plānoti un operatīvi organizēt ceļu
uzturēšanu gan vasaras, gan ziemas sezonā,
atbilstoši iedzīvotāju interesēm.
Maksimāli atbalstīsim Eiropas fondu līdzekļu
līdzfinansējumu infrastruktūras uzlabošanai.


Atbalstīt izglītības iestādes, uzlabojot izglītības
kvalitāti
un
panākot
līdzekļu
efektīvu
izmantošanu.
Pašvaldības budžeta ietvaros garantēt sociālos
pabalstus
tieši
tiem,
kuriem
tas
ir
visnepieciešamākais
bērniem
bāreņiem,
personām ar funkcionāliem traucējumiem,
vientuļajiem
pensionāriem
un
grūtībās
nonākošiem iedzīvotājiem likuma noteiktā kārtībā.
Sociālā kārtā, finanšu iespēju robeţās, atbalstīsim
arī novadā strādājošos, kas maksā nodokļus mūsu
novadā.
 Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību un
citas iedzīvotāju iniciatīvas, kas veicina sabiedris (Turpinājums 3.lpp.)


(Sākums 2.lpp.)
kās dzīves daudzveidību. Pašvaldības budţeta iespēju
robeţās atbalstīsim bērnu un jauniešu aktivitātes, brīvā
laika izmantošanas veidus. Atbalstīt kopēju novada
kultūras un sporta pasākumu tradīciju veidošanu.
Atbalstīt biedrību un novadā esošo baznīcu darbību.
 Pašvaldības darbinieki strādā profesionāli, ar
atbildības sajūtu, vienādu attieksmi pret visiem,
neatkarīgi no apmeklētāja sociālās izcelsmes, mantiskā
stāvokļa, pārliecības, tautības vai reliģiskās piederības.
Darbinieki ievēro iedzīvotāju intereses un normatīvos
aktus.
V Ē L Ē T Ā J U A P V I E N Ī B A
“ M Ē S S A V A M
N O V A D A M ”
1. Artūrs Štagars, 2. Edgars Vaivods, 3. Aigars
Dzerkalis, 4. Helēna Ērgle, 5. Pēteris Pūga, 6.
Anna Kirilova, 7. Raimonds Vilciņš, 8. Atis
Jaudzems, 9. Ainārs Gavars, 10. Elvīra Āboliņa, 11.
Jānis Kursītis, 12. Inga Dambīte-Lazdāne.
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Mēs, vēlētāju apvienība, „Mēs, savam novadam”, esam
apņēmušies veidot stabilu un perspektīvu novada
darbību un attīstību.
2013. - 2017. gada pašvaldību vēlēšanās piedalāmies ar
vēlmi darboties novada attīstībai, iesaistot vietējos
cilvēkus pašvaldības darba nodrošināšanā, un esam par
Vārkavas novada politisko, ekonomisko izaugsmi un
stabilitāti. Vēlētāju apvienības devīze - ”Vārkavas
novadam būt!”. Apvienības galvenie mērķi saistāmi ar
tautsaimniecības attīstību, jaunu darbavietu izveidi,
esošo infrastruktūras objektu rekonstrukciju un jaunu
izbūvi, kā arī iedzīvotāju blīvuma pieaugumu esošajās
teritorijās un konkurētspējīgu uzņēmumu darbības
uzsākšanu, un iedzīvotāju īpašumu tirgus vērtības
pieaugumu, uzlabojot un pilnveidojot esošo
infrastruktūru. Pašvaldības darbu organizēt uz laika un
līdzekļu ekonomijas principiem.
1. IZGLĪTĪBA
Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību
iestāţu darbību novada teritorijā. Veikt visas
nepieciešamās darbības no pašvaldības puses, lai
iedzīvotāji
izvēlētos
teritorijā
esošo
skolu
pakalpojumus.
Nodrošināt
Interešu
izglītības
pakalpojumu pieejamību Vārkavas novada skolās.
2. MEDICĪNA UN SOCIĀLĀ SFĒRA
Nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību
2013.gada 9.maijā

esošajos pakalpojumu punktos. Veicināt novada
iedzīvotāju veselības apdrošināšanas pasākumus,
paredzot līdzekļus pašvaldības budţetā. Saglabāt
un pilnveidot esošo iedzīvotāju sociālo
pakalpojumu klāstu. Atvērt veco ļauţu aprūpes
centru. Nodrošināt iedzīvotājiem ar īpašām
vajadzībām nokļūšanu medicīnas pakalpojumu
vietās. Uzsākt darbības jauno ģimeņu mājokļa
celtniecības kreditēšanai, paredzot
pamatsummas dzēšanas iespējas bērnu
piedzimšanas gadījumos.
3. SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Nodrošināt vides sakoptības pasākumus un
kultūras objektu uzturēšanu kārtībā. Pilnveidot
un attīstīt esošo kultūras tradīciju klāsta darbību
un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un
vēsturisko sistematizēšanu. Uzbūvēt kapliču pie
Vārkavas draudzes kapiem, nodrošināt
elektroenerģijas pieslēgumu. Pilnveidot kultūras
tradīciju klāstu novada apdzīvotās vietās,
akceptējot vietas identitātes īpatnības.
4. INFRASTRUKTŪRA
Panākt asfalta seguma uzklāšanu ceļam
Vecvārkava-Vārkava-Moskvina. Attīstīt ceļu
būvi uz novada teritorijām, kur ir apgrūtinātas
pārvietošanās iespējas. Izveidot pašvaldības un
zemes īpašnieku partnerību pašvaldības ceļu
uzturēšanai. Attīstīt, pilnveidot un nodrošināt
ciemu, komunālās saimniecības pakalpojumu
pieejamību. Uzlabot esošo ūdens padeves tīklu
darbību un kvalitatīvos rādītājus.
5. UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veicināt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi
un realizāciju pašvaldības teritorijā. Attīstīt dabas
atjaunojamo resursu izmantošanu. Veicināt
pasākumus mājamatniecības attīstībai un
raţošanas objektu izveidei. Atbalstīt tūrisma un
kultūrvēsturisko objektu apskates pasākumus.
Nodrošināt pašvaldībā esošajiem uzņēmējiem
iespējas
veikt
pašvaldības
objektu
apsaimniekošanas
pasākumus.
Maksimāli
izmantot vietēja intelektuālā potenciāla iespējas
pašvaldību funkciju izpildē.
6. SADARBĪBA
Pilnveidot pašvaldībā esošo iestāţu sadarbību un
veicināt starpnovadu sadarbības formas
izglītības, kultūras un ekonomikas jomās.
Pilnveidot sadarbību ar valsts iestādēm.

Aicinām visus vēlētājus aktīvi piedalīties
vēlēšanās un godprātīgi izdarīt savu izvēli!
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V Ē L Ē T Ā J U A P V I E N Ī B A
“ J A U N A I S K A L U M S ”
1. Antra Vilcāne, 2. Aldis Upenieks, 3. Aija
Smirnova, 4. Jānis Zarāns, 5. Anna Vaivode, 6.
Ēriks Purviņš, 7. Gatis Vilcāns, 8. Andris
Smans.
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Katras personības pieredze un zināšanas novada
izaugsmei! Mūsu mērķis ir nodrošināt novadā
atbildīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi un iespējas
uz labklājību visiem iedzīvotājiem. Mūsu izvirzītā
prioritāte ir saimnieciskās darbības un izglītības
veicināšana, infrastruktūras sakārtošana un godīga
administratīvā aparāta nodrošināšana, lai novads
taptu pievilcīgs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
viesiem. Mēs esam jauna komanda, kas pastāv uz
cilvēciskām vērtībām novadam nozīmīgās sfērās.
IZGLĪTĪBA UN NEVALSTISKĀS
ORGANIZĀCIJAS
Veicināt izglītības iestāţu konkurētspēju un skolēnu
motivāciju iegūt ne tikai pamata izglītību.
Sadarbojoties
ar
uzņēmumiem,
augstskolu
studentiem, pētniecības centriem, skolēniem un
vecākiem, sniegt informāciju par aktualitātēm
izglītībā un darba tirgū. Turpināt atbalstīt skolēnu
sasniegumus mācību olimpiādēs, konkursos un
sportā. Veicināt sadarbību ar Valsts nodarbinātības
aģentūru bezdarbnieku pārkvalifikācijas mācību
organizēšanai pašvaldības teritorijā. Veicināt
sadarbību ar NVO, kas piedāvā mūţizglītības
iespējas. Atbalstīt ar līdzfinansējumu mazo grantu
projektus, ko iesniedz iedzīvotāji un novada NVO.
INFRASTRUKTŪRA
Maksimāli piesaistīt finansējumu pašvaldības ceļu
uzturēšanai un renovācijai. Veicināt informāciju
tehnoloģiju attīstību un izplatību novadā.
Pašvaldības īpašumā esošo karjeru rekultivācija.
SOCIĀLĀ JOMA UN VESELĪBAS APRŪPE
Saglabāt bērnu piedzimšanas pabalstu, pabalstu
stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai. Ieviest
apbedīšanas pabalstu. Saglabāt brīvpusdienas
bērniem, kas mācās novada skolās. Atzīmēt
ievērojamas iedzīvotāju dzīves jubilejas, kāzu
jubilejas sasniegumus, ieguldījumu novada un
sabiedrības labā. Iespēju robeţās nodrošināt
transportu ārkārtas situācijās mazāk aizsargātajām
sabiedrības grupām. Sniegt iespēju bez darba
palikušajiem strādāt sabiedriskos darbus. Ciešāk

sadarboties ar “Sarkanā krusta” organizāciju.
Veicināt baznīcu draudţu un sociālā dienesta
iniciatīvas sadarbībai. Atbalstīt novada ārstu
prakses.
SABIEDRISKĀ PĀRVALDE
Nodrošināt administrācijā motivētus un izglītotus
darbiniekus. Nodrošināt laipnu un profesionālu
attieksmi pret iedzīvotājiem. Veidot sabalansētu
pašvaldības budţetu un nodrošināt caurskatāmu
budţeta
līdzekļu
izlietojumu.
Optimizēt
birokrātisko aparātu.
EKONOMIKA
Izveidot eksperimentālo uzņēmumu inkubatoru.
Lauksaimnieku savlaicīga informēšana par
finansējuma piesaisti un jaunākajām
likumdošanas izmaiņām. Veicināt lauku tūrisma
attīstību, izveidot skaidru novada tūrisma
koncepciju.
KULTŪRA
Nodrošināt maksimālu un daudzveidīgu
Vārkavas novada pašvaldības kultūras iestāţu
noslodzi daţāda vecuma apmeklētājiem. Veicināt
pašdarbības kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.
Turpināt atbalstīt reliģisko kopienu iniciatīvas
baznīcu un to teritoriju uzlabošanai.
Vārkavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Dzintars Cimdiņš, tālr. 26562334.
VĀRKAVAS NOVADA DOMES
PIEŅEMTIE LĒMUMI 2013.GADA
MARTĀ, APRĪLĪ
(SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV)
Martā notika 2 Vārkavas novada pašvaldības
domes ārkārtas sēdes (5., 18.martā), Finanšu
komitejas sēde (14.martā) un domes kārtējā sēde
(28.martā).
Aprīlī notika Vārkavas novada pašvaldības
domes Finanšu komitejas sēde (5.aprīlī),
Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un Attīstības un
infrastruktūras komitejas apvienotā sēde
(9.aprīlī), 2 domes ārkārtas sēdes (9., 25.aprīlī), 2
domes komiteju apvienotās sēdes (18., 30.aprīlī)
un domes kārtējā sēde (23.aprīlī). Uz informatīvā
izdevuma izdošanas brīdi pašvaldības informatīvajā
portālā www.varkava.lv/labā izvēlne/domes sēžu
protokoli ir lasāmi visi marta un aprīļa domes ārkārtas
un kārtējo sēžu protokoli.
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5.martā notikušajā Vārkavas novada pašvaldības ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības
budžetu 2013.gadam.
IEŅĒMUMI
Pašvaldības 2013.gada pamatbudţetā plānoti ieņēmumi 1 050 930 latu apmērā. Vislielāko ieņēmumu daļu
veido tā saucamie transfertu ieņēmumi – daţādas mērķdotācijas, kas sastāda 65,1 procentus no budţeta
ieņēmumiem (684 738 lati), 32,9 procentus (346 422 latus) veido nodokļu ieņēmumi, bet pārējo daļu - 1,2
procentus – sastāda ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (12 850 lati), kā arī 0,6
procentus - nenodokļu ieņēmumi (6 920 lati). Pie ieņēmumiem ir pieskaitāmi arī līdzekļu atlikums gada
sākumā, un tie ir 164 512 lati, tajā skaitā Valsts kasē glabājas – 133 382 lati, 80 000 ir aizņēmums Valsts
kasē autobusa iegādei. Kopā ar šīm pozīcijām ieņēmumi ir 1 295 442 lati.
IZDEVUMI
Pašvaldības 2013. gada pamatbudţetā plānoti izdevumi Ls 1 263 709 apmērā. Vislielākais izdevumu
apjoms - 29,4 procenti – atvēlēti ekonomiskajai darbībai (371 590 lati), 26,4 procenti – izglītībai (334 533
lati), 17,1 procents - vispārējiem valdības dienestiem (216 194 lati, tajā skaitā arī izdevumi neparedzētiem
gadījumiem – 4 000 latu), 9,6 procenti sociālajai aizsardzībai (122 399 lati), 9,2 procenti – teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai (117 071 lati), 7,1 procenti – atpūtai, kultūrai un reliģijai (90 713 lati), 0,8
procenti - sabiedriskajai kārtībai un drošībai (11 209 lati). Vārkavas novada pašvaldības parāds uz 2013.
gada 1. janvāri ir 257 174 lati, tajā skaitā Valsts kasei 147 062 lati. 2013. gadā Vārkavas novada pašvaldība
plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā 344 000 latu apmērā, tajā skaitā autobusa iegādei 80 000
latus (aizdevums jau ir saņemts), Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstībai 231 600 latus, ceļa
Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca rekonstrukcijai 32 400 latus. Likums nosaka, ka jebkuras pašvaldības
parāds nedrīkst pārsniegt atļautos 20 procentus no budţeta. Vārkavas novada kopējais kredītportfelis jeb
saistību apjoms nepārsniedz pieļaujamos 20 procentus - 2013.gadā tie ir 5,63%.
SPECIĀLĀ BUDŢETA AUTOCEĻU FONDS ŠOGAD
NECERĒTI PALIELINĀTS
Vārkavas novada pašvaldības budţets sastāv no
pamatbudţeta un speciālā budţeta. Pašvaldības 2013.gada
speciālā budţeta ieņēmumi ir 33 312 lati, ko veido autoceļu
fonda līdzekļi (mērķdotācija pašvaldību autoceļiem - 32 312
lati) un dabas resursu nodoklis (1000 lati). Kopā ar atlikumu
gada sākumā - 2856,54 lati, kopējie speciālā budţeta
ieņēmumi ir 34943,54. Izdevumi - 34943,54 lati, kas ir
sadalīti šādi: sniega tīrīšanai - 3500 lati, autoceļu klātnes
planēšanai un profilēšanai, seguma atjaunošanai – 9000 lati,
grāvju tīrīšanai, nomaļu planēšanai un profilēšanai, krūmu
izciršanai, krūmu, atvašu, zāles pļaušanai - 3500 lati, ceļa
zīmju izgatavošanai, uzstādīšanai un remontam – 200 lati,
būvuzraudzība ceļiem Brokavski – Dolgais Bors un
Vet.iecirknis – Luterāņu baznīca- 1650 lati, tehniskais
projekts ceļam Kazēri – Dzeņi – 2000 lati, ceļu remontam
9493,54 lati (šie līdzekļi visa gada garumā tiks novirzīti
vissliktākajā situācijā esošajiem pašvaldības autoceļu
posmiem un nepieciešamākajiem darbiem), atlikums gada
beigās - 2000 lati. 2013.gada 12.martā valdība piešķīra
papildu līdzekļus pašvaldības autoceļu un ielu ārkārtas
uzturēšanas neatliekamiem darbiem. Vārkavas novada
pašvaldībai tie ir papildu 8805 lati, par kuru izlietojumu
lēmums vēl nav pieņemts.
2013.gada 9.maijā

Vārkavas novada pašvaldība informē, ka
no š.g.15.maija sāksies projekta
“Vārkavas novada Vecvārkavas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana.
Atvainojamies Vecvārkavas ciema
iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām darbu veikšanas laikā!
Vārkavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieces
E.Upenieces iedzīvotāju
pieņemšanas laiki š.g. maijā

7.maijā no plkst.9.00 – 11.00
Vārkavā,
Vārkavas
pagasta
pārvaldē; no plkst.11.15 – 13.00
Piliškās, Pilišku saieta vietā;
9.maijā no plkst.9.00 – 13.00
Rimicānos, Roţkalnu pagasta
pārvaldē;
13.maijā no plkst.10.00 – 13.00
Vanagos, IAC „Vanagi”;
20.maijā no plkst.10.00 – 13.00
Arendolē, Arendoles bibliotēkā;
23.maijā no plkst.9.00 – 13.00
Rimicānos, Roţkalnu pagasta
pārvaldē.
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VĀRKAVAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA
AS „Latvenergo” paplašina elektrības
dāvanu kartes saņēmēju loku
Sākot ar aprīli, AS "Latvenergo" paplašina sociālā
atbalsta iespējas ar vairākām iedzīvotāju grupām, un
atbalstu 53,7 latu dāvanu kartes veidā savas
pašvaldības sociālajos dienestos varēs saņemt vēl
vairākas iedzīvotāju grupas, informēja uzņēmums.
Līdz šim atbalstu, 53,7 latu dāvanu karti elektroenerģijas
apmaksai varēja saņemt daudzbērnu ģimenes (kas nav
saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kilovātstundu kWh
patēriņam); trūcīgās ģimenes ar bērniem; ģimenes, kurās
aug bērni invalīdi; ģimenes ar audţubērniem vai
aizbildniecībā esošiem bērniem. No aprīļa "elektrības
dāvanu kartes" varēs saņemt arī maznodrošinātās ģimenes
ar bērniem; ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar
2013.gadu); Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes,
kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no
vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās
kāds no vecākiem ir invalīds. Atbalsta kampaņas
noteikumi paredz, ka šīs kampaņas ietvaros ģimene var
saņemt atbalstu tikai vienu reizi, taču tās daudzbērnu
ģimenes, kas saņēmušas dāvanu karti iepriekš, pēc
2013.gada 1.aprīļa varēs to saņemt arī atkārtoti.

Piecgadnieki aicināti uz pirmo
tikšanos Vārkavas vidusskolā!
Vārkavas vidusskola piedāvā izbaudīt
rotaļpriekus un iemācīties kaut ko jaunu
nākamajā mācību gadā, tāpēc š.g.
17.maijā plkst.14.00 gaidām ciemos
pirmsskolas grupiņā "Lācīši" visus
bērnus, kuri ir dzimuši 2008.gadā! (Līdzi
jāņem dzimšanas apliecība.)
Vārkavas vidusskolas administrācija
VĀRKAVAS
VIDUSSKOLA AICINA

VĀRKAVAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM IZMAIŅAS APMEKLĒTĀJU
PIEŅEMŠANAS LAIKOS

Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 9.00 - 16.00
Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā (Vārkavas pagasta pārvaldē). Ir izmaiņas arī Sociālā dienesta
darbinieku rindās. Pašlaik SD strādā sociālie darbinieki Aija Bizāne - Vadeiša un Ivars
Madelāns; sociālās palīdzības organizatore ir Lucija Armane. Sociālais dienests
apmeklētājus pieņem:
 Vārkavā - Sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4 - pirmdienās no plkst.8.00 - 16.00;
trešdienās no plkst.8.00 - 12.30; ceturtdienās no plkst.8.00 - 16.00; piektdienās no
plkst.8.00 - 12.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.30 - 13.00);
 Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā - pirmdienās no plkst.
8.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 8.00 -12.00;
 Rimicānos - Roţkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un
3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00;
 Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00;
 Piliškās – Pilišku saieta namā - mēneša 1.un 3.otrdienā no plkst.10.00 - 12.00;
 Arendolē - Arendoles bibliotēkā - mēneša 1.trešdienā no plkst.9.00 - 11.00.
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SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
INFORMĀCIJA

28. maijā vāks lauksaimniecībā
izmantotās plēves
SIA
„Preiļu
saimnieks”
Atkritumu
apsaimniekošanas daļa informē, ka šī gada 28.
maijā tiks organizēta skābbarības sagatavošanai
izmantotās ruļļu vai bedru plēves savākšana, par
ko nebūs papildus jāmaksā.
Plēvju izvešanu obligāti jāpiesaka iepriekš,
sazinoties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci
pa tel. 65307086 vai 29420721.
Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti,
tām jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu,
kūdras u.c. piejaukumiem, tās nevar būt
izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem

Biedrība „Preiļu rajona partnerība”
sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas,
Vārkavas novadu domēm organizē
mazo grantu projektu konkursu
„Iedzīvotāji veido savu vidi”
Aicinām Vārkavas novada iedzīvotājus
pieteikties projektu konkursam! Ja
iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku
un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad
Vārkavas novada pašvaldības dome ir ar
mieru šos centienus atbalstīt ar naudas
summu līdz 200,00 Ls. Arī šogad Vārkavas
novada pašvaldība atbalstīs 3 projektus katrā novada pagastā pa vienam. Viena
projekta maksimālais finansējums būs 200
LVL. Projektu iesniegšanas termiņš: no
š.g. 8. - 22. maijam plkst.16.00. Konkursa
vadlīnijas, nolikums, pieteikuma veidlapas
pieejamas www.varkava.lv/jaunumi un
partnerības
mājaslapā
www.preilupartneriba.lv vai personīgi
biedrībā „Preiļu rajona partnerība”.

Organizē nolietotās sadzīves tehnikas vākšanas akciju

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada iedzīvotājiem
organizē nolietoto un nevajadzīgo elektropreču vākšanas akciju. Akcijas laikā tiks vākti gan liela
izmēra elektrotehnika (ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, televizori, mūzikas centri, putekļu sūcēji
u.c.), gan maza izmēra elektrotehnika (radioaparāti, virtuves kombaini, fēni u.c.) – ierīces, kuru
darbināšanai nepieciešama elektrība vai baterijas. Savāktā sadzīves tehnika tiks nodota otrreizējai
pārstrādei, tādējādi taupot dabas resursus un pasargājot vidi no bīstama piesārņojuma.
Grafikā noteiktajos datumos laikā no plkst.8.00 līdz 9.00 nolietotās elektropreces jānogādā
noteiktajās vietās, lai pēc tam SIA „Preiļu saimnieks” to varētu savākt. Ja gadījumā Jūsu saimniecībā
sakrājies daudz nolietotas sadzīves tehnikas, tad iespējams pieteikt tās izvešanu tieši no savas mājas,
sazinoties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel.
65307086 vai 29420721.

Sadzīves tehnikas nodošanas vietas Vārkavas novadā
30.05.2013.

29.05.2013.






Ančkini (pie autobusa pieturas);
Vārkava (pie pagasta pārvaldes);
Meţarejas (pie autobusa pieturas);
Kaļvi (pie autobusa pieturas);
Piliškas (pie veikala).

31.05.2013.






Spričvecumi (pie vecā veikala „Līdums”);
Rimicāni (pie pagasta pārvaldes);
Lazdāni (pie autobusa pieturas);
Zeļtovka (pie autobusa pieturas);
Arendole (pie veikala).
2013.gada 9.maijā






Vanagi (pie IAC „Vanagi”);
Mazkursīši (pie autobusa pieturas);
Kazēri (pie autobusa pieturas);
Vecvārkava (Vārkavas muižas
stāvlaukumā).

pils

Esiet aktīvi un izmantojiet iespēju bez
maksas atbrīvoties no nolietotajām
elektroprecēm!
Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko

attiecību speciāliste

8
NOTIKUMU KALENDĀRS

Sveicam Vārkavas
draudzes prāvestu 80
gadu jubilejā!

VĀRKAVAS NOVADA KULTŪRAS
CENTRA PASĀKUMI
14.maijā plkst.10.00 Pilišku saieta vietā
Mātes dienai veltīts koncerts.
 24.maijā (laiks tiks precizēts) Rožkalnu
KN koncerts ar Bauskas pašdarbības
kolektīvu piedalīšanos.
 24.maijā plkst.22.00 Rožkalnu KN balle
kopā ar brāļiem Puncuļiem.
 25.maijā plkst.12.00 Rožkalnu KN
Bērnības svētki. Šogad Bērnības svētkus
svin: Oļegs Furtikovs, Dominiks Kusiņš,
Maija Lazdāne, Armīns Jānis Lazdāns,
Daniels Tonkihs, Dita Ruzģe, Sanija
Birule, Guntis Sparāns, Raitis Spūlis,
Olivers Šembels, Amanda Balana, Madara
Līga Upeniece, Intars Veliks, Kristians
Dţardāns, Rēzija Bogdanova, Ralfs
Ziemelis, Adrians Lietavnieks.


Paliec ar mums, Dieva ceļiniek,
Vakara rasa jau krīt.
Lai mūsu pajumtei nopelns tiek,
Iegriezies apraudzīt!
Gaisā kļūst dzīve un priecīgas mājas,
Mirdzēt sāk logi, kas skumst!
Dzīvības maizes dalītāj,
Ienāc lauzt maizi ar mums.
Dziļā cieņā un pateicībā sirsnīgi sveicam mūsu
Vārkavas Romas katoļu draudzes prāvestu
Onufriju Pujatu 80 gadu dzīves jubilejā! Vēlam
viņam daudz Dieva ţēlastības; izturību, veselību
un pacietību ikdienas kalpojumā; prieku un
gandarījumu par paveikto. Lai Dievs atalgo
dedzīgo kalpošanu Radītājam un cilvēkiem! Lai
Aglonas Dievmāmiņa aizlūdz un sargā viņu!
Vārkavas Romas katoļu draudze

IELŪDZ VĀRKAVAS PAŠDARBNIEKU
TEĀTRIS (VADĪTĀJA AIJA BITINAS)
19.maijā (laiks tiks precizēts) Rožkalnu
KN Vārkavas pašdarbnieku teātra
PIRMIZRĀDE - Andra Niedzviedţa luga
„Pacelt vabolīti”. Lomās darbosies:
Dagmāra Skutele, Zinaīda Stubure, Inta
Kivleniece, Mindaugas Bitinas, Silvija
Stankeviča, Bonifācijs Vaivods, Skaidrīte
Medne, Diāna Stubure, Ainārs Ţelvis,
Staņislavs Stankevičs, Oļegs Vaivods. Ieeja par
ziedojumiem. Vairāk informācijas - afišās!


No 2013.gada 11.marta līdz 2.maijam Vārkavas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2
jaundzimušie:
14.martā pasaulē nāca Agija Lozda!
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Kristīnei
Veigurei un Jurim Lozdam!
20.martā pasaulē nāca Roberts Āboliņš!
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Maijai un
Andrim Āboliņiem!
No 2013.gada 11.marta līdz 2.maijam Vārkavas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 mūţībā
aizgājušie: Jānis Putāns (11.11.1951 - 12.03.2013),
Pēteris Lazdāns (02.10.1943 - 01.04.2013),
Vitālijs Stikāns (02.11.1936 - 13.04.2013), Antons
Spūlis (10.12.1927 - 13.04.2013). Visdziļākā
llīdzjūtība tuviniekiem.

Būsiet ļoti mīļi gaidīti visos pasākumos!
Pārdod sēklas un pārtikas kartupeļus “Granula”.
Tālrunis 28388990.
Pārdod zirga ratus ar gumijas riteņiem un daţādu
šķirņu pārtikas un sēklas kartupeļus. Tālrunis
22486275.

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194. Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972;
e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums M.Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties informatīvā
izdevuma veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par notikumiem, faktiem un cilvēkiem.

