Informatīvais izdevums Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagastiem Nr. 6 (88) 19.08.2014.

PAPLAŠINĀTA ĀFRIKAS CŪKU MĒRA
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS TERITORIJA.
TAJĀ IETILPST ARĪ VĀRKAVAS NOVADS
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets
otrdien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos.
Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta
2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus:
 21 novadā (Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu,
Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes,
Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses,
Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā),
 piecu novadu atsevišķos pagastos (Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas,
Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada
Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā - arī tajos pagastos,
kuri iepriekš nebija pasludināti par ĀCM ārkārtējās
situācijas teritoriju),
 četrās pilsētās (Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā,
un Rēzeknē).
Minētie noteikumi: noteic kompensācijas palielināšanu par cūku nokaušanu, ja saimniecībā nevar
īstenot biodrošības pasākumus vai tirdzniecības
traucējumu dēļ; papildina noteikumus par biodrošības pasākumu īstenošanu; paredz atvieglotu kārtību kompensācijas saņemšanai par zaudējumiem;
ievieš Eiropas Komisijas lēmumus par noteiktajām riska zonām (kas tieši skar visus cūku īpašniekus, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtējās situācijas zonā) un nosaka papildu ierobežojumi dzīvu
cūku un produktu pārvietošanai starp valstīm, kā
arī prasības transportlīdzekļu dezinficēšanai, ja
transportlīdzeklis Latvijā iebrauc no Krievijas vai
Baltkrievijas. (Visi pieci noteikumi stāsies spēkā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.)
SĪKĀKA INFORMĀCIJA NOZARES INFORMATĪVAJOS PORTĀLOS UN IZDEVUMOS.

DOMES LĒMUMI 2014. GADA JŪLIJĀ
(SĒŽU PROTOKOLI UN
AUDIOIERAKSTI WWW.VARKAVA. LV)

Jūlijā notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas,
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas apvienotā
sēde (22. jūlijā) un domes kārtējā sēde (29. jūlijā).
29.jūlija domes sēdē lēma: par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam”; par zemes gabala
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par zemes
iznomāšanu; par grozījumu lēmumā; par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
un nodošanu atsavināšanai; par publiskas apspriešanas rīkošanu; par adresācijas objektu adrešu precizēšanu un dzēšanu; par zemes gabala grafiskā pielikuma precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu; par pašvaldības kustamās mantas izsoli; par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2015.gadam galīgās
redakcijas apstiprināšanu.
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 VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
Vārkavas novada dome 2014. gada 28. marta sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr. 6/15) “Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru tika uzdots Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt
kustamās mantas nosacīto cenu.
VĀRKAVAS NOVADA DOME PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU KUSTAMO ĪPAŠUMU:
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ

transportlīdzekli MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, nosacītā cena 430 EUR
(četri simti trīsdesmit eiro);
transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, nosacītā cena 280
EUR (divi simti astoņdesmit eiro);
transportlīdzekli CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, nosacītā cena 610
EUR (seši simti desmit eiro);
transportlīdzekli KAVZ 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637, nosacītā cena 230 EUR (divi
simti trīsdesmit eiro);
transportlīdzekli KAVZ 3270 031, valsts reģistrācijas numurs AT 6950, nosacītā cena 410 EUR
(četri simti desmit eiro);
transportlīdzekli MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, nosacītā cena 430 EUR
(četri simti trīsdesmit eiro).
Izsoles nodrošinājums līdz reģistrācijai 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Vārkavas novada domes kontā
LV31UNLA0026000130410, A/S SEB Banka. Norēķini par
īpašuma pirkumu veicami 100 % EUR viena mēneša laikā no
izsoles dienas. Izsole notiks 2014. gada 16. septembrī plkst.
10.00 Vārkavas novada pašvaldības Kultūras centra zālē (Skolas
iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija domes administrācijas kancelejā
Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads,
darba laikā līdz 2014. gada 1. septembrim, līdz plkst. 16.00. Izsoles noteikumi, kā arī transportlīdzekļu fotogrāfijas pieejamas mājaslapā internetā www.varkava.lv sadaļā Jaunumi un domes
administrācijas kancelejā. Tālrunis uzziņām īpašuma apskates saskaņošanai: 28239044.

 APSTIPRINĀTA

VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025. GADAM GALĪGĀ REDAKCIJA

2014.gada 27.maijā tika pieņemts Vārkavas novada domes lēmums „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”. No 09.06.2014.-14.07.2014. organizējot Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam
1.redakcijas publisko apspriešanu, izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju iesniegumus,
tika konstatēts, ka Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. – 2025. gadam var apstiprināt kā izstrādāto galīgo redakciju. Ar Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam galīgo redakciju iedzīvotāji var iepazīties no 2014. gada 4. augusta līdz 2014. gada 22. augustam: tā publicēta Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā portālā www.varkava.lv Jaunumu sadaļā, kā arī ir pieejama domes administrācijas kancelejā un pagastu pārvaldēs.

2014.gada 19. augustā

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 82
Apstiprināti Vārkavas novada domes 2014. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 8/14§ )

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.82 „Ielu
nosaukumu un ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu

1.Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu (turpmāk –
norādes plāksne) dizainu un izvietošanas kārtību Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Norādes plāksnē ietvertajai informācijai jābūt valsts valodā un jāatbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētajām ziņām.
3. Par norādes plākšņu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīgs ēkas
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrības valde, ja ir izveidota dzīvokļu
īpašnieku biedrība, vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas.
4. Par ielu nosaukumu norādes plākšņu uzstādīšanu un uzturēšanu ielu krustojumos ir atbildīgi pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes plāksnēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar
skaidri salasāmiem uzrakstiem.
6. Norādes plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām
arhitektoniskām detaļām.
2. Ielu nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība
7. Ielas nosaukuma norādes plāksni izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,50 m augstumā no zemes
un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ielas nosaukuma norādes plāksni izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba. Staba izvietošanu jāsaskaņo ar
pašvaldības izpilddirektoru vai pagasta pārvaldes vadītāju.
8. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt prasības par
ielas nosaukuma norādes plāksnes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar pašvaldības
izpilddirektoru vai pagasta pārvaldes vadītāju.
9. Maģistrālo ielu krustojumos ielu nosaukumu norādes plāksni izvieto uz atsevišķi stāvoša staba.
10. Ielu nosaukumu norādes plāksnes izvietošana pie ēkām, kuras ir arhitektūras un kultūras
pieminekļi, jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (turpmāk – Inspekcija).
3. Ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība
11. Pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jābūt vismaz vienai ēkas numerācijas norādes plāksnei,
kas izvietojama uz ēkas ielas fasādes.
12. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norādes plāksne izvietojama uz fasādes, kura redzama
no ielas saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.
13. Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām, numerācijas norādes plāksne izvietojama uz
tās fasādes, kas vērsta pret ielu saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.
14. Ēkas numerācijas norādes plāksni izvieto 2,5 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no
ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numerācijas norādes plāksne
izvietojama uz žoga vai atsevišķiem stabiem. Stabu izvietošanu jāsaskaņo ar ar pašvaldības izpilddirektoru vai pagasta pārvaldes vadītāju.
15. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt prasības par
ēkas numerācijas norādes plāksnes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar pašvaldības
izpilddirektoru vai pagasta pārvaldes vadītāju.
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4. Dizaina prasības ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādēm
18. Dizaina prasības ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plāksnēm, atsevišķiem
stabiem ir:
18.1.izmēri;
18.2.materiāls un apdare;
18.3.krāsas;
18.4.teksta fonts un izmēri.
Ielu nosaukumu norādes plāksnes un ēku numerācijas norādes plāksnes jāizstrādā saskaņā ar
paraugu (1. pielikums).
Maģistrālo ielu krustojumos izvietojamo ielu nosaukumu plāksnes uz staba jāizstrādā saskaņā ar
paraugu (1. pielikums).
Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, var mainīt plāksnes izmērus.
5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
22. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors un pagasta pārvalžu vadītāji.
23. Atbildību par noteikumu pārkāpšanu paredz Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi
un citi normatīvie akti.
6. Noslēguma jautājumi
24. Vārkavas novadā esošās ielu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plāksnes, kas neabilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas līdz 2018. gada 01. oktobrim.

Vārkavas novada domes 2014. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 82 „Ielu
nosaukumu un ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība
Vārkavas novadā” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Vārkavas novada saistošo noteikumu projekts "Ielu nosaukumu un
ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas
novadā" nosaka ielu nosaukumu un ēku numerācijas norāžu dizainu un to izvietošanas kārtību Vārkavas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī personas, kas izvieto un uztur.
2. Īss projekta izklāsts.
Noteikt prasības ielu nosaukumu un ēku numerācijas
norāžu izvietošanas kārtībā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

Pašvaldības budžetā ir jāparedz līdzekļus (6500 euro apmērā) ielu
nosaukumu norādes plākšņu, kā arī atsevišķu stabu izgatavošanai
un izvietošanai. Ielu nosaukumu norādes plākšņu izvietošana uz
atsevišķi stāvošiem stabiem tiks īstenota pakāpeniski.
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā novada iedzīvotāju
ieteikumus un ierosinājumus.

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska
2014.gada 19. augustā

5

1. pielikums Vārkavas novada
domes 2014. gada 29. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 82

 Piliškās notiks publiskā apspriešana
Ņemot vērā Pilišku ciema iedzīvotāju kolektīvos iesniegumus, tika nolemts, ka 2014. gada 19. augustā plkst.
10.00 Pilišku saieta vietā tiks rīkota publiska apspriešana par Vārkavas novada Vārkavas pagasta Pilišku ciema
Pilskalna ielas kustības ierobežošanu transportam ar kopējo masu lielāku par 5,0 t (piecām tonnām).
Vārkavas novada SOCIĀLAIS DIENESTS organizē humānās palīdzības preču izsniegšanu.
Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība:
21.08.2014. plkst.9.30 IAC „Vanagi”;
21.08.2014. plkst.12.30 Rimicānos, Saules ielā 14 - 1;
22.08.2014. plkst.9.30 Vecvārkavā, bijušajās krosa telpās, Padomes ielā 49;
26.08.2014. plkst.9.00 Vārkavā, sociālajā mājā, Kovaļevsku ielā 6;
26.08.2014. plkst.10.00 Piliškās, Pilišku saieta vietā.
No 3. jūlija līdz 14. augustam Vārkavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 jaundzimušais:
14.jūlijā pasaulē nāca Imants Gavars! Sirsnīgi sveicam
vecākus – Džeinu un Juri Gavarus.

No 3.jūlija līdz 14. augustam Vārkavas
novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts
1 mūžībā aizgājušais: Monika Pabērzs
(04.05.1922 – 04.07.2014). Visdziļākā
līdzjūtība tuviniekiem.

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antoņina Rusiņa no 2014.gada 11.augusta līdz 15.septembrim
atradīsies kārtējā atvaļinājumā. Dzimšanas un miršanas faktu iedzīvotāji var reģistrēt jebkurā citā dzimtsarakstu
nodaļā.
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VĀRKAVAS NOVADA SVĒTKI
NOSVINĒTI GODAM
No 8. līdz 10. augustam Vārkavas novada svētku
ietvaros norisinājās visdažādākie pasākumi visām
vecuma grupām. Piektdien kantrī pasākuma laikā
Vārkavā skatītājus priecēja novada pašdarbnieki, kas
bija sagatavojuši ļoti interesantus un aizraujošus
priekšnesumus kantrī stilā, bērniem bija iespēja
izlēkāties bērnu piepūšamajā atrakcijā un iejusties
„sumo cīkstoņa” lomā. Pasākuma apmeklētājus
izklaidēja arī atrakcija - rodeo bullis, kura mugurā
noturēties izmēģināja gan lielie, gan mazie pasākuma
viesi. Lustīgu ballītes mūziku Vārkavas estrādē gādāja
grupa „Green light”.
9. augusts Vārkavas novadā bija īpaši piesātināts
dažādiem pasākumiem: diena sākās ar starptautisko
senioru deju festivālu, kurā piedalījās gan mūsu novada senioru kolektīvi, gan viesi no Lietuvas, Igaunijas, kā arī citām Latvijas pilsētām. Festivāla ietvaros
norisinājās divi koncerti: viens no tiem Vanagos,
kur senioru deju pulkam pievienojās TDK
„Vanagi”, otrs – Rimicānos, kurā ar dziesmām klausītājus un senioru deju kolektīvus priecēja f/k
„Sudobri”. Krāšņi dejotāju tērpi un gracioza mūzika,
ko pavadīja viegls deju solis, koncertu apmeklētājiem
ļāva izbaudīt skaistus uz svinīgus brīžus.
Svētku kulminācija norisinājās Vecvārkavas estrādē,
kur uz vakara koncertu apmeklētāju bija patiesi daudz,
bija sarežģīti atrast kādu brīvu vietu, kur piesēst, lai
baudītu koncertu. Uzstājās Intars Busulis kopā ar
Abonementa orķestri, koncerts bija patiesi brīnišķīgs,
skatītājiem bija iespēja no sirds izsmieties, izbaudīt
mūziķu profesionālo sniegumu un pilnībā izjust īpašo
svētku noskaņu.

TUVĀKIE PASĀKUMI
 29.08.14. plkst. 19.30 Vārkavas

tautas namā Vārkavas
pašdarbnieku teātra izrāde
„Meitiņa” /Aivars Banka/; plkst.
22.00 Vārkavas brīvdabas estrādē
sezonas noslēguma balle kopā ar
Oskaru.
 30.08.14. plkst. 22.00 Vecvārkavas

estrādē sezonas noslēguma balle
kopā ar grupu Ginc un Es.

2014.gada 19. augustā

M. Praņevskas foto.
Vārkavas novadu svētkos apsveikt bija ieradušies arī
viesi - Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Oļegs Ribakovs, Saeimas deputāts Oļegs
Hļebņikovs, kā arī Līvānu novada domes pārstāvis Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks. Pēc koncerta notika kārtīga zaļumballe, dejas
turpinājās līdz rīta pieciem.
Svētdienas mise par godu Novada svētkiem
Vecvārkavā bija neatņemama svētku sastāvdaļa, un
pēc mises pašiem mazākajiem bija iespēja pamatīgi
iztrakoties Bērnu dienas aktivitātēs, kas notika
Vecvārkavas estrādē: Bērnu piepūšamā pilsētiņa, akmeņu apgleznošanas radošā darbnīciņa, sejiņu apgleznošana, jestras rotaļas kopā ar Lapsu un Lāci. Šis
bija viens no sirsnīgākajiem pasākumiem, prieks
vērot priecīgas ģimenes, bērnus kopā ar vecvecākiem
rotaļājoties un no tālienes dzirdēt saldi laimīgus
bērnu smieklus.
Vārkavas novada svētki ir nosvinēti godam. Par
ieguldīto darbu svētku sagatavošanā Kultūras centrs
vēlas pateikties svētku radošajai komandai: Ievai Gavarei, Zanei Gavarei, Laurim Gavaram, Jurim Gavaram, Līgai Jaunromānei, Intai Gavarei un Gunai
Stuburei!

Izdevējs Vārkavas novada 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 Maija Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri.
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Bezmaksas izdevums.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild
rakstu autori.

