Informatīvais izdevums Upmalas, Roţkalnu un Vārkavas pagastiem Nr.2 (84) 13.02.2014.

DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 STĀJAS SPĒKĀ VIRKNE SAISTOŠO NOTEIKUMU
Ir saņemts VARAM atzinums par grozījumiem saistošajos noteikumos. Vieni no tiem, atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 45.pantam, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā, pārējie 2014.gada 1.janvārī.
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 27.12.2013. lēmumu (prot. Nr.36/9)

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.73 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešo un ceturto daļu.

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt noteikumus ar 2.7.punktu šādā redakcijā:
„2.7. Pabalsts donoriem.”;
1.2. Papildināt noteikumus ar V.4 nodaļu šādā redakcijā:
„V.4 Pabalsts donoriem
5.1. 4 Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis.
5.2.4 Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 2,84 euro. Pabalsts donoriem tiek izmaksāts pēc
katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par asins nodošanu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins
nodošanas.”
2.Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.73 „Grozījumi Vārkavas novada
domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”” paskaidrojuma raksts

Turpinājums 2.lpp.Linājums 2
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Sākums 1. lpp.Linājums

 INFORMĒJAM PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM, KAS STĀJĀS SPĒKĀ 2014. GADA
1.JANVĀRĪ
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.lēmumu (protokols Nr.36/12)

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.74
„Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.67
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība,
kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu.
1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.67 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” grozījumu un izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas
1.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.74
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā
Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”” paskaidrojuma raksts
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APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.lēmumu (protokols Nr.36/13)

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.75 „Grozījums Vārkavas
novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’21.panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu
pirmās daļas 2. un 4.punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu.

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”, grozījumu un aizstāt
4.6.apakšpunktā skaitli un vārdu „4,27 euro” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.75
„Grozījums Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā””
paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.lēmumu (protokols Nr.36/14)

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.76 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.66 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma par “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu.
1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.66 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 5.¹3.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 150 (viens simts
piecdesmit lati 00 santīmi)” ar skaitli un vārdu „214 euro”;
Turpinājums 4.lpp.Linājum

2014.gada 13.februārī
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Sākums 3.lpp.Linājum
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 5.²3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 45 (četrdesmit pieci lati 00
santīmi)” ar skaitli un vārdu „65 euro””.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska

Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.76
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.66 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā”” paskaidrojuma raksts

DOMES LĒMUMI 2014.GADA JANVĀRĪ
(DOMES LĒMUMI WWW.VARKAVA.LV)
Janvārī notika 1 Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (22.janvārī) un 1 domes kārtējā sēde (28.janvārī).

2014.gada 28.janvāra sēdē pieņemti 19 lēmumi.
 STĀJAS SPĒKĀ PRECIZĒTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 28.01.2014.lēmumu (prot. Nr.1/14)

Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.77„Grozījums Vārkavas
novada domes 2013.gada 22.okotobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vārkavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto daļu.
1.Izdarīt Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”, grozījumu un svītrot noteikumu 20.punktu.
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska
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Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.77„Grozījums Vārkavas novada
domes 2013.gada 22.okotobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas
novadā””paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (prot. Nr.34/14)
PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 04.12.2013. lēmumu (prot. Nr.35/2)
PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 28.01.2014. lēmumu (prot. Nr.1/15)

Vārkavas novada domes 2014.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.68 „Grozījums Vārkavas
novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo
un ceturto daļu.
Turpinājums 6.lpp.

2014.gada 13.februārī
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1. Papildināt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošos noteikumus Nr.12 „Par papildus materiālo
palīdzību Vārkavas novadā”, ar 3.6. un 3.7. punktu šādā redakcijā:
„3.6. Dienests saņemot iesniegumu no ģimenes locekļa (apgādnieka) vai personas, kura uzņēmusies
apbedīšanu, autotransporta pakalpojumu segšanai (katafalks, bēru viesu nogādāšana) ir tiesīgs piešķirt
pabalstu līdz 35 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo
stāvokli.
3.7.Lai saņemtu 3.6.punktā noteikto pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
3.7.1. iesniegums;
3.7.2. pakalpojumu sniedzēja kvītis vai piestādītais rēķins.”
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.68 „Grozījums Vārkavas novada
domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”” paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada pašvaldība iepriekšējā informatīvā izdevuma numurā iesāka sarunu par aktuālo un pēdējā laikā
strīdīgo tēmu par autotransporta piešķiršanu bēru ceremonijai. Jāteic, ka šī tradīcija, kas pašvaldībā tika ieviesta
pagājušā gadsimta 90.gadu vidū, ar laiku neiekļāvās normatīvajā bāzē, taču pašvaldība atrada risinājumu - likumīgu
un korektu kompromisa variantu, kas ir vēl viens ievērojams un atzīstams papildu materiālās palīdzības veids
ikvienam novada iedzīvotājam.
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 APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŢETS

28.janvārī notika Vārkavas novada domes sēde,
kurā tika apstiprināts pašvaldības budţets
2014.gadam. Saistošie noteikumi Nr. 78 „Par
Vārkavas novada pašvaldības budţetu
2014.gadam”, atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 46.pantam, stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, t.i.,
2014.gada 1.februārī.
Budţeta līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā 88
674 eiro. 2014.gada budžetā apstiprināti ieņēmumi
ir 1 440 828 eiro, tai skaitā 59 % (841 371 eiro) ir
transfertu ieņēmumi jeb daţādas mērķdotācijas, 39
% (568 154 eiro) ir nodokļu ieņēmumi, 1,3 %
(20 162 eiro) maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi, 0,7 % (11 141 eiro) nenodokļu
ieņēmumi.
Ieņēmumu daļa detalizētāk: vislielākā ieņēmumu
daļa (572 079 eiro) nāk no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ienes pašvaldības kasē 458 240 eiro, valsts budţeta
dotācija pedagogu darba samaksai ir 169 434 eiro,
ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli par
tekošo gadu – 87 069 eiro, valsts budţeta transferti
ES struktūrfondu finansēto projektu finansēšanai –
68 738 eiro, valsts budžeta dotācija finanšu
nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robeţas
nodrošināšanai – 24 005 eiro, nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām un inţenierbūvēm – 19 840 eiro,
ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem – 15 651, iepriekš neklasificētie
nenodokļu ieņēmumi – 7114 eiro, transferti
izglītības funkciju nodrošināšanai - 7114 eiro,
nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – 3003
eiro, ieņēmumi par biļešu realizāciju – 2845 eiro,
naudas sodi, ko uzliek pašvaldības – 2134 eiro,
ieņēmumi par nomu un īri – 1422 eiro, valsts
nodeva par par apliecinājumiem un citām funkcijām
bāriņtiesā – 853 eiro, nodeva par būvatļaujas
saņemšanu - 426 eiro, valsts nodeva un maksājumi
par speciālām atļaujām un licencēm – 284 eiro,
nodeva par tirdzniecības atļaujām – 213 eiro, citi
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – 213 eiro,
valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu –
71 eiro, pārējās pašvaldības nodevas – 28 eiro,
ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – 28 eiro,
nodeva par pašvaldības izstrādāto dokumentu
saņemšanu – 14 eiro.
Izdevumu daļa ir 1 519 502 eiro, no tiem izglītībai
paredzēti 29 % (451 620 eiro), vispārējiem vadības
dienestiem – 22% (339 906 eiro), 14 % (219 993
eiro) sociālajai aizsardzībai, 12 % (184 402 eiro)
ekonomiskajai darbībai, 8 % (125 268 eiro) atpūtai,
kultūrai un reliģijai, 5 % (80 121 eiro) teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai, 1,4 % (22 775 eiro) vides
aizsardzībai, 1,1% (17 074 eiro) neparedzētiem
izdevumiem, 0,5 % (8 307 eiro) sabiedriskās kārtības
un drošības nodrošināšanai.

2014.gada 13.februārī

Izdevumu uzskaitījums detalizētāk: novada domes
administrācijai apstiprināti izdevumi 193 944 eiro,
mērķdotācija pedagogu algām – 169 434 eiro, Vārkavas
vidusskolai – 107 805 eiro, sociālajiem pabalstiem –
93 464 eiro, komunālajam dienestam – 80 121 eiro,
transporta nodaļai – 78 816 eiro, Vārkavas pamatskolai –
71 761 eiro, Kultūras centram – 71 357 eiro,
līdzfinansējums projektiem – 63 041 eiro, Vārkavas
pagasta pārvaldei – 62 035 eiro, kredīta atmaksai – 58 403
eiro, Roţkalnu pagasta pārvaldei – 55 208 eiro, Rimicānu
PII 47 229 eiro, ESF projektam „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” – 39 840 eiro, transferti sociālajai
palīdzībai – 35 571 eiro, sociālajam dienestam – 32 747
eiro, sporta skolai – 32 624 eiro, IAC „Vanagi” – 28 322
eiro, vides aizsardzībai – 22 775 eiro, transferti izglītībai –
22 765 eiro, neparedzētiem izdevumiem – 17 074 eiro,
teritorijas plānošanai – 15 768 eiro, lauksaimniecībai –
14 295 eiro, kredīta procentu atmaksai – 11 629 eiro,
bāriņtiesai – 11 846 eiro, Vārkavas novadpētniecības
muzejam – 10 492 eiro, būvvaldei – 9 960 eiro, Upmalas
bibliotēkai – 9 458 eiro, Roţkalnu bibliotēkai – 8 812 eiro,
Vārkavas bibliotēkai – 8 385 eiro, civilajai aizsardzībai –
8 307 eiro, Vanagu bibliotēkai – 6 989 eiro, projektam
„Speciālistu piesaiste” – 6 522 eiro, Arendoles bibliotēkai
– 6 378 eiro, ELFLA projekts „Tautu tērpu iegāde” –
3 395 eiro, Dzimtsarakstu nodaļai – 2 519 eiro, vēlēšanu
komisijai – 355 eiro.
Speciālajā budţetā šogad plānotais finansējums kopā ar
atlikumu uz gada sākumu (23 283 eiro) ir 98 952 eiro. No
tiem sniega tīrīšanai paredzēti (5 reizes pa 141 km) 7 050
eiro, ceļa zīmēm 427 eiro, autoceļa klātnes planēšanai,
profilēšanai un seguma atjaunošanai ( 3 reizes pa 141 km)
16 920 eiro, apauguma noņemšanai, grāvju tīrīšanai, zāles
pļaušanai - 5 400 eiro, ceļu būvuzraudzībai – 1 138 eiro,
tehniskajiem projektiem ceļiem Kazēri – Dzeņi, Piliškas –
Dovale 4 593 eiro, leņķa pļaujmašīnai ar rotējošiem
diskiem grāvju malu appļaušanai – 5 976 eiro, ceļu
remontam – 54 602 eiro, paredzētais atlikums gada beigās
– 2 846 eiro.
Aizņēmumu atmaksai (kredītiem un kredītu procentiem)
šogad nepieciešami 70 032 eiro. Uz doto brīdi pašvaldība
maksā aizņēmumus par daļu ERAF projekta „Vārkavas
novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,
par daļu ELFLA projekta „Ceļš Vet.iecirknis – luterāņu
baznīca 0,00 – 2,1 km rekonstrukcija Vārkavas novadā”,
par autobusu, par Roţkalnu kultūras nama remontu, par
Vārkavas vidusskolas ēkas renovācijas pabeigšanu, par
Vārkavas vidusskolas ēkas remontu. Vārkavas novada
domes parāds uz 2014.gada 1.janvāri ir 394 525 eiro.
Pašvaldības budţeta apgrūtinājums procentos ir 5,12 %.
Vārkavas novada izglītības iestāţu uzturēšanas
izmaksas uz vienu audzēkni (pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem) 2014.gadā ir Vārkavas vidusskolā mēnesī par
vienu skolēnu – 53,61 eiro, Vārkavas pamatskolā – 104,16
eiro, Rimicānu PII – 140,90 eiro.
Plaša sociālā atbalsta formu piemērošana
Pašvaldība sniedz gana plašu papildus materiālo palīdzību
(lūdzam nejaukt ar pabalstiem, kas ir Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā noteikti un ir saistoši visām
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pašvaldībām). Pēdējos 2 gados, pateicoties Vārkavas
novada Sociālā dienesta aktīvai darbībai un domes
deputātu pozitīviem lēmumiem, tika grozīti vairāki
pašvaldības saistošie noteikumi, un šie grozījumi,
protams, nāca par labu novada iedzīvotājiem.
Vārkavas novada dome visvairāk ir gandarīta par
savu 2012.gada 21.augusta sēdes lēmumu Nr.1, ar
kuru tika piešķirtas brīvpusdienas, neizvērtējot
ģimenes materiālo stāvokli, visiem Vārkavas novada
vispārējās izglītības iestāţu pirmsskolas izglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu izglītojamiem
2012./2013. mācību gadam. Turpmāk šo normu
iestrādāja Vārkavas novada saistošajos noteikumos
par pamatbudţetu un nepieciešamo finansējumu
paredz sociālo pabalstu budţetā, un tas nozīmē, ka
jau otro mācību gadu visi skolēni (izņemot pērn
1.klasi un šajā mācību gadā arī 2.klasi, kurām
brīvpusdienas apmaksā valsts) un pirmsskolas
izglītības iestāţu audzēkņi ir atbrīvoti no ēdināšanas
izdevumu segšanas. Vecāki savām atvasēm sedz
tikai brokastu un/ vai launaga izdevumus.
Pašvaldība atbalsta ģimenes, arī gatavojoties jaunam
mācību gadam – tad izglītības iestādēm tiek
pārskaitīta nauda mācību līdzekļu iegādei - 14.22
eiro par katru skolēnu.
Kopš 2012. gada nogales ir atjaunots un palielināts
bērna piedzimšanas pabalsts, un tas šobrīd ir viens
no lielākajiem valstī – 214 eiro.
Labs atbalsts iedzīvotājiem ir arī vienreizējs pabalsts
stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai, kas ir
65 eiro gadā un kas arī tiek piešķirts, neizvērtējot
personas materiālo stāvokli, t.n., to var saņemt
ikviens novada iedzīvotājs.
Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām ir 10 m ³
kokmateriālu. Vienreizējs pabalsts – 36 eiro – ir
personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības
atņemšanas iestādēm. Pašvaldība sniedz arī
apbedīšanas pabalstu, ja „Valsts sociālo pabalstu
likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai
piešķirtais pabalsts nesastāda 285 euro, tad
pašvaldība sedz šo starpību.
Pabalstu – 72 eiro gadā – ir paredzēti arī personām,
kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
Minētā summa ir paredzēta transporta pakalpojumu
segšanai. Šajā informatīvajā izdevumā ir publicēti un
līdz ar to būs stājušies spēkā grozījumi saistošajos
noteikumos, kas paredz pabalstu bēru ceremonijā
autotransporta pakalpojumu segšanai (katafalks,
bēru viesu nogādāšana), pabalsta apmērs - līdz 35
eiro. Pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot
personas (ģimenes) materiālo stāvokli.
Pirms kāda laika pašvaldība ir saņēmusi VARAM
atzinumu arī par grozījumiem saistošajos
noteikumos, kas paredz pabalstu asins donoriem
Vārkavas novada Vecvārkavā rīkotajās asins donoru
dienās. Arī šie saistošie noteikumi ir publicēti šajā
izdevumā un būs stājušies spēkā.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.varkava.lv
labajā izvēlnē, sadaļā „Domes sēţu protokoli”,
kā arī novada domes kancelejā un pagastu
pārvaldēs.
NO 2014.GADA MĀJASLAPĀ TIKS
IEVIETOTI DOMES SĒŢU
AUDIOIERAKSTI
Saeima 2013.gada 31.janvārī pieņēma likumu
“Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”. Viens no
pieņemtajiem grozījumiem paredz, ka ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 1.jūlijam pašvaldībam ir jānodrošina,
ka domes sēdes tiek ierakstītas audio formātā un
ieraksts tiek ievietots pašvaldības mājaslapā internetā.
Vārkavas novada pašvaldība, tāpat kā daudzas
Latvijas pašvaldības, sāk šo likuma normu ievērot jau
pirms noteiktā laika, t.n., ka jau šobrīd internetā,
pašvaldības mājaslapā www.varkava.lv, domes sēţu
protokolu sadaļā, jūs varat noklausīties 2014.gada
pirmās domes sēdes (28.01.) audioierakstu un
turpmāk arī visu pārējo domes sēţu audioierakstus.

DOMES DEPUTĀTU IEDZĪVOTĀJU
PIEŅEMŠANAS LAIKI
Antra Vilcāne
18.02.2014

 Piliškās,saieta vietā, no plkst. 10.00 – 11.30;
 Vārkavas pagasta pārvaldē no plkst. 12.30 – 14.00;
 Vārkavas pamatskolā no plkst. 14.15 – 15.30.

***************************************************

Mindaugas Bitinas
27.02.2014

 Roţkalnu pagasta pārvaldē no plkst.9.00 - 12.00.

***************************************************

Helēna Ērgle
21.03.2014
 IAC “Vanagi” no plkst.10.00-12.00.
***************************************************

Artūrs Štagars un Edgars Vaivods
20.02.2014

 IAC „Vanagi” no plkst. 9.00-10.00;
 Arendoles bibliotēkā no plkst. no 10.30- 11.30;
 Roţkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 12.00 - 14.00.

Deputātu pieņemšanas laikos ir iespējamas izmaiņas.
Lūdzam sekot informācijai mājaslapā www.varkava.lv,
sadaļā Jaunumi.
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VĀRKAVAS NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
JAUNS DARBINIEKS
Kā pavēstīja Vārkavas novada
Sociālā dienesta vadītāja Baiba Ruča,
2010.gadā Valsts reģionālās attīstības
aģentūra sāka ieviest Eiropas Sociālā
fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitāti „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem”. Šīs aktivitātes mērķis
bija paaugstināt reģionu, pilsētu un
novadu pašvaldību administratīvo
kapacitāti, sekmējot efektīvas
publiskās pārvaldes vajadzībām
atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās
pārvaldes līmenī pilsētās un novados.
Arī Vārkavas novada pašvaldība rakstīja pieteikumu
projektam un guva atbalstu. Kādi speciālisti pašvaldībai
nepieciešami, lēma domes deputāti. Un viens no speciālistiem,
kurš bija aktuāls novadam – bija sociālais darbinieks. Bet ar
speciālista piesaisti tik raiti nemaz nav gājis. Bija jāpaiet gana
lielam laika sprīdim, līdz uz vakanto vietu pieteicās speciālists,
kaut konkurss uz šo vakanci tika sludināts vairākkārt.
2013.gada 1.decembrī Sociālajā dienestā darbu uzsāka sociālā
darbiniece Lidija Krasnais (attēlā), kuras dzimtā puse ir
Kalupe, bet viņa jau ilgus gadus dzīvo un strādāja Preiļos.
Lidija ir beigusi augstskolu „Attīstība” un ieguvusi
profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā. Darbs ar
cilvēkiem nav svešs, jo ilgus gadus Lidija ir nostrādājusi
apdrošināšanas sabiedrībā „Balta” par apdrošināšanas aģenti.
Ģimenē ir izaudzināti – dēls un meita, bet šobrīd nedalītu abu
vecvecāku mīlestību saņem mazmeitiņa.
Speciālisti, kuri strādā projekta ietvaros, tiek finansēti no
Eiropas Savienības fonda, arī apmācības vienreiz gadā tiek
apmaksātas 143 eiro apmērā. Pašvaldībai speciālists ir jāiekļauj
savos štatos un ar darbu jānodrošina vēl 12 mēnešus pēc
projekta beigšanās.

Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle,
„Latvijas Sarkanā krusta” Preiļu nodaļa
sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību

š.g. 18.februārī no plkst.9.00 –
12.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5

(Vārkavas muižas pilī, Kultūras centra zālē),

rīko

ASINS DONORU DIENU!
Tiks gaidīti jebkuras asins grupas eventuālie
donori.
 Par donoru var būt vesels cilvēks no 18 – 65
gadiem (ja cilvēks asinis nodod pirmoreiz, viņš
nedrīkst būt vecāks par 50 gadiem), ar svaru
ne mazāku par 50 kg.






Līdzi jābūt pasei vai ID kartei!

Būs ārsta apskate.
Vairāk informācijas par asins nodošanu lasiet
Valsts asinsdonoru centra mājaslapā
www.vadc.gov.lv!

ASINS DONORUS FINANSIĀLI UN
MATERIĀLI
ATBALSTĪS:
valsts,
Vārkavas novada pašvaldība, z/s „Šņepstu
Jaunāres”, SIA „TU Lauki”.
Vairāk informācijas pa tālr. 26611934
(M.Praņevska).

IZMAIŅAS ATKRITUMU IZVEŠANAS RĒĶINU SAŅEMŠANĀ
No šī gada 1. februāra Vārkavas novada domē pie vides inţenieres L.Gavares vairs nebūs iespējas apmaksāt
rēķinus par atkritumu izvešanu. Tādēļ aicinām izvēlēties Jums izdevīgāko rēķinu saņemšanas veidu:
 saņemt rēķinu SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, bez
maksas;
 saņemt rēķinu bez maksas savā e-pastā, par to Komunālo maksājumu norēķinu daļā noslēdzot vienošanos
līdz šī gada 27. martam;
 saņemt ikmēneša rēķinu par maksu ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību, maksa par pakalpojumu 1 EUR
sākot ar 2014. gada 1. aprīli;
 nesaņemt ikmēneša rēķinu, par to līdz šī gada 27. martam informējot Komunālo maksājumu norēķinu daļu,
un turpināt maksāt par atkritumu izvešanu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa atrodas N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, strādā darbdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.30 ar pusdienu pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00, tel. 65381382 vai 26345495, e-pasts:
namu.parvalde@preili.lv.
Ar cieņu, SIA „Preiļu saimnieks” administrācija

2014.gada 13.februārī
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SKOLU ZIŅAS
23.- 25. janvārī Rīgā notika valsts olimpiāde bioloģijā. Tajā jau ceturto gadu piedalījās Vārkavas vidusskolas 12.
klases skolniece Laura Vaivode. Viņa par olimpiādi stāsta: „Pirmajā dienā vajadzēja pildīt uzdevumus un testa daļu.
Otrajā notika laboratorijas darbi zooloģijā, botānikā, dzīvnieku fizioloģijā, mikroskopijā. Trešajā dienā notika
daţādas meistarklases par daudzām tēmām. Es piedalījos meistarklasē par medicīnisko ģenētiku un krūts vēzi, jo šīs
tēmas mani saista. Savu nākotni, iespējams, saistīšu ar medicīnu.”
29. janvārī notika starpnovadu olimpiāde mājturībā. Vārkavas vidusskolas 9. klases skolēni Arvis Vilcāns ieguva 2.
vietu un Alvis Bulatovs - 3.vietu, Dainis Vanags - atzinību. Paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājam
Mindaugam Bitinas.
12. klases skolniece Līga Plone ir uzaicināta uz valsts olimpiādi krievu valodā, kura notiks 1. martā Rīgā. Novēlēsim
viņai veiksmi!
Dir. vietn. izglītības jomā Sandra Lazdāne

VĀRKAVAS PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM TEICAMI
REZULTĀTI “TATJANAS DIENAS” KONKURSĀ

Par šīm aktivitātēm vēsta Vārkavas pamatskolas 9.klases skolnieces
Santa Jukša un Ineta Pastare: „Mēs dzīvojam pēc daudzkultūru
vides noteikumiem, kad ļoti būtiskas ir svešvalodu zināšanas un
seno laiku kultūra. Citu valstu valodas mēs mācāmies ne tikai
skolā.
Mūsu skolas skolēni regulāri iesaistās daţādos pasākumos, kas
veltīti krievu valodai un kultūrai. Viens no vissvarīgākajiem
projektiem mums kļuva „Tatjanas diena”- Krievu kultūras un
izglītības svētki Latvijā. Valstī šie svētki tiek svinēti jau 15.reizi, un
šī gada tēma bija „Krievu literatūras zelta laikmets”, tāpēc lielākā
daļa skolēnu darbu tika veltīta šī gada jubilāriem: A.Puškinam,
I.Krilovam, M.Ļermontovam, N.Gogolim.
Mēs arī aktīvi iesaistījāmies darbā. Pierādīt savas spējas un
trumpjus varējām daţādās nominācijās 8 konkursos. Izmēģinājām savus spēkus 3 no tiem: pētnieciskajā, literārajā, kā
arī tēlotājmākslas un dekoratīvi lietišķās mākslas konkursos.
Tika padarīts ļoti liels darbs: vajadzēja ne tikai atrast un apkopot nepieciešamo materiālu, bet arī padomāt par sava
darba noformējumu, lai varētu veiksmīgi konkurēt ar skolēniem no citām skolām visā Latvijā. Ļoti patīkami ir tas, ka
mums izdevās! Visos 3 konkursos ieguvām godalgotas vietas. Pētnieciskā konkursa nominācijā „Mans
ciltskoks” 1. vietu izcīnīja 8. klases skolniece Ieva Boļšakova. Tēlotājmākslas un dekoratīvi lietišķās
mākslas konkursā nominācijā „Telpiska kompozīcija” Santa Jukša (9. klase) un Jānis Jukšs (8. klase)
ieguva 2. vietu. Šis darbs tika veltīts mūsdienu aktuālajai problēmai – aizbraukšanai no Latvijas. Mēs smēlāmies
ideju šim darbam, izlasot Ivana Krilova fabulu „Divi baloţi”. 9.klases skolniece Ineta Pastare kļuva par
laureātu, iegūstot atzinību literārajā konkursā, viņa izmantoja mūsdienīgu pieeju A. Puškina pasaku izpratnei.
Uzvarētājiem tika dota iespēja 25.janvārī, Svētās Tatjanas dienā, viesoties noslēguma koncertā Rīgas Kongresu namā,
kur konkursa labākie mākslinieciskie kolektīvi un izpildītāji demonstrēja savu talantu. Šajā pasākumā tika
apbalvoti svētku galvenie varoņi – Grand Prix ieguvēji. Īpaši patīkami bija tas, ka starp tiem atradās mūsu
klasesbiedrene – Alise Lutinska. Viņas darbs „Ģimenes relikvija” tika veltīts mazās tējkannas stāstam, kuru 1937.
gadā izgatavoja pasaulslavenajā Rīgas porcelāna fabrikā. Alise ne tikai aizkustinoši stāstīja par ģimenes relikviju, bet
arī paveica lielu jo lielu Kuzņecova fabrikas izpētīšanu.
Ir ļoti patīkami, ka mūsu skolēnu darbi tika tik augstu vērtēti un ir jāsaka milzīgs „paldies!” krievu valodas skolotājai
Fainai Timošenko, kura ieguldīja milzīgu darbu, lai mūsu darbi būtu konkurētspējīgi ar citiem.” (Attēlā Vārkavas
pamatskolas skolēni, kas piedalījās Tatjanas dienas konkursā, noslēguma koncertā Rīgas Kongresu namā.)
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ROŢKALNU BIBLIOTĒKĀ
Nemanot vien gada pirmais mēnesis ir prom, arī
otrais jau gandrīz pusē. Janvārī, kā jau katru gadu,
lielākais darbs bija pie statistikas datu ievades un
gada pārskata rakstīšanas. 18. janvārī kopā ar 26
citiem Preiļu reģiona bibliotekāriem piedalījos
Grāmatu draugu ķēdē, tā bija unikāla iespēja
pabūt jaunajā Nacionālās bibliotēkas ēkā.
Nododot grāmatas no rokas rokā, izdziedājām
populārākās latgaliešu tautas dziesmas.
Janvārī bibliotēkā bija izveidota izstāde veltīta
rakstnieces Dzintras Ţuravskas 75 dzimšanas
dienai, pašlaik skatāma izstāde par godu pasaku
vecmāmiņas Margaritas Stārastes 100 gadu
jubilejai. Februārī būs vēl viena izstāde
simtgadniekam – aktieris Kārlis Sebris to svinētu
18.februārī.
2014.gadā bibliotēkas lietotāji var lasīt laikrakstus
Novadnieks un Vietējā Latgales Avīze, žurnālus Ieva, Ievas Veselība, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Privātā
Dzīve, Una, Dārza Pasaule, Leģendas, Annas
Psiholoģija, Sestdiena, Mājas Viesis, Dari Pats, Ilustrētā
Junioriem. Janvāra beigās krājums tika papildināts
ar 22 jaunām grāmatām. Romantiskās literatūras
cienītājus gaida jaunākais angļu rakstnieces Dţilas
Menselas darbs Bez piecām minūtēm laimīgi, tiem,
kuriem patika austrāliešu rakstnieces Keitas
Mortones romāns Aizmirstais dārzs, patiks arī
jaunā grāmata Noslēpuma glabātāja,
kriminālromānu lasītājiem tiek piedāvāti 5 jauni
romāni, viens no tiem amerikāņu rakstnieka
Deivida Morela romāns Slepkavība kā māksla,
seriāla Uguns Grēks faniem ir iespēja izlasīt Ingas
Jērumas darbu par aktrisi Ilzi Vazdiku Saldā
katorga. Ar trim jaunām grāmatām papildināts arī
bērnu literatūras krājums, pamatskolas
audzēkņiem tiek piedāvāta Dţeimsa Patersona
komiksu grāmata Pamatskola - manas dzīves
briesmīgākie gadi.
4. februārī sākās jaunā Letonikas Zinību spēle, tā
risināsies visu gadu, līdz pat novembrim. Katru
mēnesi tiks izsludināta jauna spēles kārta,
ikmēneša jautājumu publicēšanas datumus var
uzzināt letonika.lv 2014. gada kalendārā: http://
w w w . l e t o n i k a . l v / x m l s /
pictures/2014_I_pusgads.png
Reģistrējies, pierādi savu erudīciju un apķērību un
cīnies par balvām: www.letonika.lv/spele. Katra
mēneša sākumā ar Jāņa Rozes grāmatnīcas
dāvanu kartēm EUR 15 vērtībā tiks apbalvoti divi
iepriekšējā mēneša spēles dalībnieki – pirmais
pareizās atbildes sniedzējs, kā arī izlozes kārtībā –
viens no pareizo atbilţu autoriem. Piedalīties šajā
spēlē īpaši tiek aicināti skolēni.
Grāmatu svētki Preiļos šogad notiks 28. martā,
aicinu izmantot iespēju satikt rakstniekus un
saturīgi pavadīt dienu, kas veltīta grāmatai. Lai
jauks šis mīlestības mēnesis!
Uz tikšanos – bibliotekāre Iveta Some

2014.gada 13.februārī

VĀRKAVAS NOVADA BIBLIOTEKĀRI PIEDALĪJĀS
AKCIJĀ “GAISMAS CEĻĀ –GRĀMATU DRAUGU
ĶĒDE”
2014. gadā Rīga
izvēlēta
kā
Eiropas kultūras
galvaspilsēta.
Viens
no
atklāšanas
pasākumiem 18.
janvārī bija akcija
"Gaismas ceļā Grāmatu draugu
ķēde",
kurā
ikviens
varēja
stāties, lai palīdzētu grāmatām nokļūt no vecās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno Gaismas pili. Pasākumā
piedalījās piedalījās vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku no visas
Latvijas, tostarp arī no ārzemēm – Baltijas valstīm, Vācijas,
Zviedrijas, Šveices, ASV, Krievijas un, protams, arī Vārkavas
n o v a d a
b i b l i o t e k ā r i ( a t t ē l ā ) .
Piecu stundu laikā no LNB vecās ēkas K. Barona ielā 14 uz
jauno ēku Mūkusalas ielā 3 no rokas rokā aizceļoja 2000
grāmatas. Tās tika izvietotas Tautas grāmatu plauktā, kas
slejas piecu stāvu augstumā. Katra no akcijas laikā
pārvietotajām grāmatām ir kāda cilvēka dāvinājums LNB –
personīgi nozīmīga un īpaša grāmata.
Pirmā grāmata, kas akcijā "Gaismas ceļš – Grāmatu draugu
ķēde" sāka ceļu uz jaunajām mājām, bija 1825. gadā
Sanktpēterburgā latviešu valodā izdotā Bībele, ko bibliotēkai
uzdāvinājis grāfs Lambsdorfs. Savukārt pēdējā un visilgāk pa
cilvēku rokām ceļojusī akcijas grāmata bija Pētera Upenieka
"Balandnieki". Akcijas dalībnieki ar interesi sagaidīja katru
grāmatu, lasīja virsrakstus un izteica savas domas.
Lai gan sabiedrībā pastāv arī negatīvs viedoklis par jauno
bibliotēku, cilvēku atsaucība akcijai pierādīja pretējo. Tie bija
īsti tautas svētki ar sen nepieredzētu kopības izjūtu. Piedalīties
akcijā vēlējās divas reizes vairāk Latvijas iedzīvotāju, nekā bija
pieteikušies iepriekš - ne tikai studenti, grāmatu izdevēji,
skolotāji, kuru ikdiena saistīta ar grāmatām., arī policisti un
citu profesiju pārstāvji piedalījās akcijā. Pavisam mazi bērni,
vecāka gadagājuma cilvēki, arī īpašos tērpos ģērbušies
kolektīvi, neievērojot salto vēju un auksto laiku, ar prieku
nodeva grāmatas no rokas rokās. Svētku diena bija Preiļu
reģiona bibliotekāriem, daudziem tā bija arī pirmā iepazīšanās
ar jauno ēku.Tāpēc ar nepacietību gaidīsim 29. augustu, kad
notiks Latvijas Nacionālā bibliotēkas atklāšanas svētki.

IZMAIŅAS VANAGU UN ARENDOLES
BIBLIOTĒKU DARBA LAIKĀ
Līdz ar darba slodzes samazināšanu (27.12.2013 domes
lēmums Nr.6), ir izmaiņas Vanagu un Arendoles bibliotēku
darba laikā - sākot ar 2014.gada 1.februārī, abu bibliotēku
darba laiks ir šāds: pirmdiena, sestdiena, svētdiena - brīva,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 -12.30,
13.00 -16.30; piektdienās no plkst.8.00-14.00.
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plkst.10.00

Vārkavas
novada KC pils zālē seminārs
l a u k s a i m n i e k i e m
1. Aktualitātes uzņēmuma pakalpojumu
sniegšanā. (A/S Latgales Ciltslietu un
mākslīgās apsēklošanas stacijas direktore
Zinaīda Asare.) 2. Piena laboratorijas
darbība. (Piena laboratorijas vadītāja Anna
Reine.) 3. ES un Valsts finansējuma
piesaistes iespējas lauku saimniecībām.
(Preiļu KB vadītāja Mārīte Vucenlazdāne.)
4. Aktualitātes grāmatvedības jautājumos.
(Preiļu KB vadītāja Mārīte Vucenlazdāne.) 5.
Aktualitātes augkopībā, augu aizsardzībā
un bioloģiskajā lauksaimniecībā. (Preiļu KB
augkopības speciāliste Inese Magdaļenoka.)
 14.februārī plkst.19.00 Rožkalnu KN Līvānu amatierteātra

Danskovītes izrāde (komēdija 1 cēlienā) “Tāva meitis”. Ieeja
par ziedojumiem. Plkst.22.00 balle kopā ar grupu “Velvet”.
Ieeja 2,85 EUR (Ls 2).
 16.februārī plkst.16.00 Vecvārkavā, KC zālē, Zilā kalna
Marta: izstāde un sarunas par tautas dziedniecību ar
novadnieci Janīnu Kursīti un dziednieci Brigitu Vīksniņu no
ASV.
 22.februārī plkst.16.00 Vārkavas TN tiks demonstrēta
Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības Ghetto Games
2013. gada dokumentālā filma.

Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvārī
21.b, Preiļos 26.02.2014 plkst.9.00 notiks
zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases
profesionālo augu aizsardzības līdzekļu
lietotāju apliecību pārreģistrēšanai un
27.02.2014 plkst. 9.00 augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas operatora apliecības
iegūšanai. Pieteikties pie SIA LLKC Preiļu
KB vecākās speciālistes augkopībā Ineses
Magdalenokas (mob. 26329462) Preiļu
KB telpās; Raiņa bulv. 21b, Preiļos līdz
21.02.2014.
Vairāk info
www.varkava.lv/Jaunumi.

No 16.janvāra līdz 6.februārim Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 jaundzimušais:
29.janvārī pasaulē nāca Rinalds Melders! Vissirsnīgākie apsveikumi vecākiem – Iritai un Mārim Melderiem!
No 16.janvāra līdz 6.februārim Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 mūţībā aizgājušais:
Roberts Kancāns (05.11.1944-25.01.2014). Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Tēt, miris esot tu...
Tam ticēt grūti,
Jo tava balss, ik vārds vēl ausīs skan.
/V.Rūja/
Sirsnīgi pateicamies radiem, kaimiņiem, tēta
bijušajiem darbabiedriem, draugiem - ikkatram
par līdzjūtību un atbalstu, pavadot mūsu mīļo
tēti Robertu Kancānu smilšu kalniņā.
Meitas.
Sniedz krūmgrieţa pakalpojumus un kopj jaunaudzes.
Pērk GAZ 53 kloķvārpstu vai dzinēju rezerves daļām.
Tālr. 29790482.

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.
Tirāţa 740 eksemplāri.
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Bezmaksas izdevums.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

