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PAVASARA ZIŅAS
VĀRKAVĀ ATDZIMST MAZPULKS
Vārkavas
pamatskolā
1.aprīlī
notika
mazpulka dibināšanas sapulce. Mazpulka
pirmsākumi Vārkavā meklējami no 1937.gada
27.februāra, tam bija piešķirts 976. kārtas
numurs un nosaukums „Avotiņi‖. Mazpulks
darbojās līdz 1940.gadam. Minētā mazpulka
atdzimšanas
un
dibināšanas
sapulcē
vārkavieši nolēma, ka nedaudz mainīs
nosaukumu, saglabājot gan vēsturisko, gan
piemetinot vietas nosaukumu, un tā radās
„Vārkavas mazpulks „Avotiņi””. Skolēnu
atsaucība bija necerēti liela – jaunajā
organizācijā pieteicās 20 skolēni, viņu
vadīšanu uzņēmās pamatskolas bioloģijas,
ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja Dagmāra
Skutele. Pašlaik ir sakārtota nepieciešamā
dokumentācija, un jaunā biedrība ir oficiāli
reģistrēta, kā arī paveikti pirmie darbi – balto
stārķu ligzdu skaitīšana. Daļa jauno
mazpulcēnu stādīs cūku pupas, kā arī
iesaistīsies
citās
Latvijas
Mazpulku
piedāvātajās un pašu iniciētajās aktivitātēs.
Attēlā redzama daļa no ievēlētās mazpulka valdes
un mazpulka vadītāja Dagmāra Skutele. Pirmais
no kreisās ir mazpulka priekšnieks Jānis Jukšs, pa
labi grāmatvedis Deniss Kirilovs, fotografēšanās brīdī
bija izgājusi sekretāre Maija Brūvere.

S. Mednes foto.
VANAGOS APBRĪNO TULPJU SKAISTUMU
16.maijā IAC “Vanagi” rīkoja Stādu dienu, kurā varēja
iegādāties stādus un/vai mainīties ar tiem, noklausīties
Astrīdas Dambītes lekciju par seno sēklu saglabāšanu, kā
arī apmeklēt vietējo audzētāju tulpju izstādi. Izstādes
apmeklētājus priecēja 74 šķirņu skaistules (attēlā), kas bija
izaugušas Zanes Praņevskas, Monikas Livdānes, Jolantas
Pūgas, Leontīnas Praņevskas, Ināras Purviņas un
Anastasijas Vaivodes dārzos. Ziedu izstādes Vanagos
kļūst par tradīciju - pērnruden izstādes varones bija
gladiolas un dālijas, šovasar iecerēta liliju izstāde, rudenī,
iespējams, uzmanība tiks veltīta mārtiņrozēm. Izstādes
apmeklētāji ziedus varēja ne tikai aplūkot, bet bija aicināti
tos vērtēt. Līderos bija izvirzījusies oranža, pildīta tulpe
no M.Livdānes dārza. Skatītājuprāt, skaistākā eksemplāra
saimniecei tiks pārsteiguma balva. Pērn par skaistāko
gladiolu tika atzīta gaiši rozā rudens puķu dārza
karaliene, kas bija izaudzēta Natālijas Rasčevskas dārzā.

M. Praņevskas foto.
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DOMES LĒMUMI 2014.GADA MARTĀ UN APRĪLĪ
(SĒŽU PROTOKOLI UN AUDIOIERAKSTI WWW.VARKAVA.LV)
Martā notika 2 domes ārkārtas sēdes (4., 19.martā), Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas apvienotā sēde (20.martā), domes kārtējā sēde (28.martā).
2014.gada 4.marta domes ārkārtas sēdē lēma: par adreses noteikšanu zemnieku saimniecības
„Lumstiņi” jaunbūvei; par saistošo noteikumu Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu Vārkavas novadā‖ apstiprināšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 79

Apstiprināti 2014.gada 4.marta domes sēdē (protokols Nr.4 2.§)

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie nosacījumi
1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni ģimenei (personai) Vārkavas novadā, kas
tiek atzīta par maznodrošinātu, tā ir Vārkavas novada administratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kas
sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona), kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes
(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis un lēmumu pieņemšanas, un apstrīdēšanas kārtību.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214.
3. Uz 2. punktā minētajām ģimenēm (personām) attiecināmi sekojoši kritēriji:
3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
3.2. tai nepieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme vairāk par 5 ha ģimenei un 3 ha vienai
personai;
3.3. tai nepieder mežs;
3.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3.6. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs,
izņemot šādus gadījumus:
3.6.1. persona ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu;
3.6.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem
vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.6.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
3.6.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās
vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā;
3.7. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu trešajai personai.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
4. Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ģimene (persona) iesniedz Vārkavas novada
Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) rakstveida pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dienests
pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja
nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
5. Deklarācijā tās iesniedzējam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras deklarētas vienā
mājoklī un kurām ar iesniedzēju ir kopīgi izdevumi par uzturu un mājokli (šo noteikumu izpratnē –
ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Turpinājums 3.lpp.

Sākums 2.lpp.
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6. Dienests novērtē ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas
līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un
īpašumiem, ko apliecina:
6.1.izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto
personu vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu pēdējo trīs
mēnešu laikā;
6.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē
kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz
izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;
6.3. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli, kas
mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju par pilna
vai nepilna laika studijām;
6.4. personas, kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no Valsts ieņēmumu
dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem.
7. Dienesta sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda ģimenes (personas) sadzīves apstākļus
un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu.
8. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, izņemot
nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem
mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
apliecina Dienesta izdota izziņa.
III. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
10. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Dienests pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas,
kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
11. Lēmumu Dienests rakstiskā veidā izsniedz klientam pret parakstu vai nosūta pa pastu.
12. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
13. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas
novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Upmalas novadā, LV- 5335, lēmumā norādītajā
termiņā.
14. Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.
IV. Noslēguma jautājumi
15. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājas vietniece A.Vilcāne
2014.gada 19.marta domes ārkārtas sēdē lēma: par dalību projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde
vispārējās izglītības iestādēs‖.
2014.gada 28.marta domes kārtējā sēdē lēma: par adreses piešķiršanu; par adreses maiņu; par zemes
ierīcības projekta „Priedes‖ apstiprināšanu; par nekustamā īpašuma iznomāšanu A.S., J.K., A.S., E.Dz.;
par vienreizējās naudas balvas piešķiršanu sakarā ar nomedīto vilku; par Vārkavas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam darba uzdevuma precizēšanu; par ceļa posma Zvirbuļi-Stūrīši ņemšanu
apsaimniekošanā; par Vārkavas novada Sociālā dienesta 2014.gada 7.februāra lēmuma Nr.1-4/78
apstrīdēšanu; par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā; par grozījumiem Vārkavas novada
domes 2013.gada 28.marta lēmumā Nr.9/4 ‖Par maksas noteikšanu par atkritumu izvešanu‖; par Vārkavas
novada domes 2013.gada 4.decembra lēmuma 35/1 ‖Par Arendoles ciema statusa, robežu reģistrēšanu un
ielu nosaukumu piešķiršanu‖ atcelšanu; par izmaiņām autobusu šoferu darba samaksā; par saistošo
noteikumu Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā‖
apstiprināšanu; par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināša-
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nai; par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu; par Vārkavas novada
pašvaldības bilancē esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites un to
norakstīšanu; par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra nolikumā „Vārkavas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums‖; par nedzīvojamo telpu
tiesisko statusu; par vēstules sagatavošanu Zemkopības ministrijai kompensācijas pieprasīšanai graudaugu
audzētājiem; par īpašuma atsavināšanas komisijas izveidi; izskatīja L.L., A.Š. un P.Š., J.L., A.K., Latvijas
Vieglatlētikas savienības iesniegumus.

Aprīlī notika 2 Attīstības un infrastruktūras komitejas sēdes (9., 15.aprīlī), Finanšu komitejas sēde
(15.aprīlī), domes ārkārtas sēde (15.aprīlī), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
(25.aprīlī), domes kārtējā sēde (29.aprīlī).
2014.gada 15.aprīļa domes ārkārtas sēdē lēma: par Vārkavas novada domes 2014.gada 18.februāra
lēmuma Nr.2/1 „Par pašvaldības autoceļu slēgšanu‖ atcelšanu.
2014.gada 29.aprīļa domes kārtējā sēdē lēma: par adreses maiņu A.J. zemes vienībai; par adreses
maiņu I. S. adresācijas objektam; par nedzīvojamo telpu īri; par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.L.;
par zemes gabala iznomāšanu J.L.; par zemes gabala iznomāšanu J.P.; par zemes gabala iznomāšanu
E.N.; par zemes vienības kopplatības precizēšanu; par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikuma
izskatīšanu; par Īpašumu atsavināšanas komisijas izveidošanu; par Vārkavas novada domes 2014.gada
25.februāra lēmuma Nr.3/5.3 atcelšanu; par Vārkavas novada domes 2013.gada 26.februāra lēmuma
Nr.6.1. precizēšanu; par autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu 2014.gadam; par saistošo noteikumu Nr.82
„Ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā”
apstiprināšanu; par saistošo noteikumu Nr.83 „Par Vārkavas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu‖; par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu z/s „Purviņi‖; par
materiālo atbalstu biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība‖; par finansiālu atbalstu biedrības
„Latvijas Vieglatlētikas savienība” sportistam E. R.; par pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Preiļu
slimnīca‖; par pašvaldības finansējumu ārstniecības aparatūras iegādei SIA „Preiļu slimnīca‖; par SIA
„Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanu; par komunālo maksājumu parādiem; par
Vārkavas novada domes Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienības „Vanadziņi‖
likvidēšanu; par Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada finanšu pārskata apstiprināšanu; par I.V.
atstādināšanu no darba; izskatīja V.V., L.L., J.S. iesniegumus.
IZVEIDOTA VĀRKAVAS NOVADA ĪPAŠUMU
juridisko personu vēstulēm (iesniegumiem un
ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA UN APSTIPRINĀTS sūdzībām), normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
TĀS NOLIKUMS
termiņos apkopot un sniegt nepieciešamo

Īpašumu atsavināšanas komisija ir pašvaldības
institūcija, kas veic Vārkavas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas
atsavināšanu vai iznomāšanu. Komisijas pienākumu
un uzdevumu klāsts ir visai plašs: organizēt un vadīt
Vārkavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
objektu un kustamās mantas atsavināšanu (tajā skaitā
–
pašvaldības
komercsabiedrību
kapitāldaļu
pārdošanu) vai iznomāšanu, veikt atsavināšanai
paredzētā nekustamā īpašumaun kustamās mantas
novērtēšanu un apstiprināt nosacīto cenu, izziņot
pašvaldības mantas atsavināšanu vai iznomāšanu,
organizēt izsoles normatīvajos aktos noteiktā kārtībā,
sagatavot
atsavināšanas
procesa
pabeigšanai
nepieciešamo pirkuma un nomas līgumu projektus,
komisijas kompetences ietvaros, atbildēt uz fizisko un
2014.gada 21. maijā

informāciju par pašvaldības mantas atsavināšanu
valsts un pašvaldību institūcijām, pēc Vārkavas
novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektora
pieprasījuma sagatavot informāciju par komisijas
darbību, gatavot lēmumu projektus Vārkavas
novada domes komiteju un domes sēdēm. (Visu
komisijas nolikumu lasiet www.varkava.lv/pašvaldība/
komisijas.)
Pirms kāda laika bija izsludināta pieteikšanās uz
Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļu 5 amatu
vietām. Pieteicās 5 kandidāti: Dzintars Cimdiņš,
Anna Usāne, Astrīda Dambīte, Diāna Stubure,
Ligita Laganovska, kas arī tika apstiprināti.
Komisijas pirmajā sēdē viņi par komisijas
priekšsēdētāju ievēlēja L. Laganovsku, par vietnieku
– Dz. Cimdiņu, bet par sekretāri – A. Dambīti.
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1. Ceļa posma (1,9 km) Lidlauks – Ašenieki remonts (1,3 km

NOTEIKTA PAŠVALDĪBAS
AUTOCEĻU LABOŠANAS UN
CAURTEKU IZBŪVES
PRIORITĀRĀ SECĪBA

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem
Nr.78
„Par
Vārkavas
novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam‖,
pašvaldības
autoceļu
remontam
2014.gadā ir paredzēti 54 602 EUR.
2014.gada 15.aprīļa Attīstības un
infrastruktūras komiteja, pamatojoties
uz pašvaldības speciālistu izstrādāto
pašvaldības autoceļu izvērtējuma
sistēmu un apsekošanas rezultātiem, uz
iedzīvotāju iesniegumiem un uz pašu
vērojumiem un spriedumiem, izveidoja
pašvaldības autoceļu labošanas un
caurteku izbūvju prioritāro secību, t.i.,
secību, kādā šogad tiks izlietoti ceļu
remontam paredzētie 54 602 EUR.
Domes sēdē šo secību apstiprināja. Kā
pavēstīja pašvaldības izpilddirektors
Elmārs Sparāns, šī lēmuma izpilde būs
gana komplicēta un sastāvēs no
vairākiem posmiem. Kā redzams, katra
ceļa posma labošanai vai caurtekas
izbūvei pašvaldības speciālisti ir
aprēķinājuši
aptuvenās izmaksas.
Drīzumā tiks izsludināts iepirkums,
kurā tiks iekļauti pirmie 5 vai 6 objekti,
pēc tam nākamie. Pastāv liela
varbūtība, ka kāda objekta izmaksas
pārsniegs vai, gluži otrādi, būs nedaudz
mazākas par aprēķinātajām, t.n., ka
kādam saraksta beigās esošajam
autoceļa posmam līdzekļu var pietrūkt.
Tātad
pašvaldības autoceļi
un
caurtekas tuvākajā laikā tiks laboti šādā
kārtībā:

posmā no lidlauka līdz A.Sparāna mājām (aptuvenās izmaksas
12000 – 13000 EUR).
2. Ūdens noteces izveide uz ceļa Pūgaiņi – Egļupe – Švaļbiškas
(3) (pie Martas Čūriškas mājām). Ūdens noteces grāvju rakšana
500 m, (EUR 800). Caurtekas izbūve uz ceļa Pūgaiņi – Egļupe Švaļbiškas (3) (uz Devkļupes). (EUR 3000.)
3. Ceļa Arendole – Aizalksne posma līdz novada robežai 0,4
km rekonstrukcija. Grants seguma (10 cm) uzklāšana. (EUR
2300.)
4. Divu caurteku izbūve un ūdens novadīšanas grāvju (100 m)
izbūve uz ceļa Spūles – Lidlauks – Ašenieki (Spūlēs pie Gavaru
mājām). (EUR 1500.)
5. Ūdens noteces izveide ceļam Vet. Iecirknis – Luterāņu
baznīca. (Pie Luterāņu baznīcas.) Ūdens noteces grāvju rakšana
200 m, caurtekas (40 cm diametrs, 6 m garums) izbūve. (EUR
1500.)
6. Vārkavas apvedceļš-Ksaverinova-Vecvārkava remonts (10
cm grants seguma uzklāšana 600 m garumā). (3500 EUR.)
7. Tilta tehniskā ekspertīze uz Preiļupītes (Šķilteru sādža). (EUR
1000.)
8. Caurtekas izbūve uz ceļa Akmens – Ančkini (34) (pie
Borbaļu kapiem, izbraucot no Borbaļu meža). (EUR 3000.)
9. Caurtekas izbūve uz ceļa Andiņi – Gadzāni (64), pie
Vladislava Pudāna mājām. (EUR 3000.)
10. Ceļa Piliškas – Vēverauka (46) posma 800 m (Lomu mezš)
rekonstrukcija. Grants seguma (10 cm) uzklāšana. (EUR 4500.)
11. Dolgais – Bors – krustceles aktuālo vietu labošana (10 cm
grants seguma uzklāšana 500 m garumā). (2900 EUR.)
12. Ceļa Brieži – Jadvigova – Strodi ceļa posma no
Vējdzirnavām līdz Strautiņu mājām 0,5 km rekonstrukcija.
Grants seguma (10 cm) uzklāšana. (EUR 2800.)
13. Ceļa O.Streiko mājas – P.Lauska mājas 0,79 km
rekonstrukcija. Grants seguma (10 cm) uzklāšana. (EUR 4500.)
14. Ceļa P.Lauska mājas - Gavariški 1,2 km rekonstrukcija.
Grants seguma (10 cm) uzklāšana. (EUR 6700.)
15. Brieži-Lapsas remonts (10 cm grants seguma uzklāšana 50
m garumā). (300 EUR.)
16. Lielie Stradiški – Mukāni remonts (10 cm grants seguma
uzklāšana 200 m garumā). (1200 EUR.)
17. Gateris – Kaļvi (mežā iebraucamais) (10 cm grants seguma
uzklāšana 120 m garumā). (700 EUR.)
18. Caurtekas rekonstrukcija uz ceļa Alkšņāres – Augšmuktu
kapi (16) (pirms kapiem). (EUR 1000.)
2.Ceļa (servitūts) posma līdz „Dāboliņu” mājām 0,7 km
ņemšana apsaimniekošanā un rekonstrukcija.
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PARĀDNIEKIEM BŪS JĀMAKSĀ
Vārkavas novada pašvaldība ir apkopojusi informāciju par iedzīvotājiem, kuri pašvaldībai ir parādā par
ūdensapgādi. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā ūdensapgādi, neatkarīgi
no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana‖ (turpmāk – MK noteikumi
Nr.298) noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav
izpildījuši citas saistības pret sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. MK noteikumu Nr.298 27.punktā
noteikts, ja lietotājs par saņemtajiem pakalpojumiem nemaksā līgumā noteiktajā termiņā, pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot
lietotāju 30 dienas iepriekš. Atkārtoti lietotājs tiek rakstiski brīdināts trīs darbdienas pirms pakalpojuma
pārtraukšanas.
Tāpat MK noteikumu Nr.298 29.punktā noteikts – ja lietotājs — fiziskā persona — nemaksā par
dzīvojamās telpās saņemtajiem pakalpojumiem, pakalpojuma sniedzējs var samazināt sniegtā pakalpojuma
apjomu līdz Pasaules veselības organizācijas noteiktajām minimālajām sanitārajām normām — 25 litri
ūdens uz vienu personu diennaktī, par to sastādot attiecīgu aktu. Pakalpojuma sniegšana samazinātā
apjomā neatbrīvo lietotāju no pienākuma samaksāt par patērēto ūdeni.Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkts nosaka, ka publiska persona, kā arī
kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi
sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 30. 3 nodaļu
„Lietas par maza apmēra prasībām” Domei ir tiesības vērsties tiesā ar prasību par parāda piedziņu, ja
galvenais parāds prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 2100 eiro, tādejādi, tā kā pārsvarā parādi
nepārsniedz šo summu, Dome var vērsties tiesā, aizpildot noteikta veida veidlapu. Pamatojoties uz šo
normatīvo bāzi, dome nolēma:
• brīdināt parādniekus (tos, kuriem 3 mēnešu laikā pēc pēdējā maksājuma summa pārsniedz

•

50 EUR): ja netiks veikta parāda apmaksa, tad tiesā tiks iesniegts prasības pieteikums par
parāda piedziņu, kā arī brīdināt parādniekus, ka var tikt pārtraukta ūdensapgāde;
pēc brīdinājumā noteiktā termiņa izbeigšanās un parādu nenomaksas gadījumā atslēgt

•

parādniekus no kopējā ūdensvada;
pašvaldības izpilddirektoram Elmāram Sparānam nodrošināt no ūdensvada atslēgtās
personas ar normatīvajos aktos noteikto minimālo ūdens daudzumu.

LIKVIDĒS RIMICĀNU PIRMSSKOLAS IESTĀDES STRUKTŪRVIENĪBU “VANADZIŅI”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, lai nodrošinātu Vārkavas
novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un izvērtējot lietderības apsvērumus, Vārkavas
novada dome vienbalsīgi nolēma ar 2014.gada 10.jūniju likvidēt Vārkavas novada domes Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību „Vanadziņi‖ un uzdot Vārkavas novada Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Veltai Ziemelei brīdināt darbiniekus par struktūrvienības
likvidēšanu atbilstoši Darba likuma prasībām.

TUVOJAS EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS
2014.gada 24.maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai
Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.
Vairāk informācijas par EP vēlēšanām, zvanot uz zzziņu tālruni 67049999 (katru dienu no
8.00-20.00).
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BALSOŠANAS KĀRTĪBA

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24.maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00
līdz 20.00. Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb
identifikācijas karte. No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā notiks iepriekšējā
balsošana: trešdien, 21.maijā – no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 22.maijā – no pulksten 9.00 līdz
12.00, piektdien, 23.maijā – no pulksten 10.00 līdz 16.00.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām. No 19.maija vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu atrašanās vietā
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi 14 partiju un
partiju apvienību deputātu kandidātu sarakstus, kuros kopā pieteikti 170 deputātu kandidāti.

PAŠVALDĪBA VĒLĒŠANU DIENĀ NODROŠINĀS AR TRANSPORTU
Sestdien, Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā 2014.gada
24.maijā, iedzīvotāju ērtībām tiks nodrošināts
transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.728, kas atrodas
Vārkavas pagasta pārvaldes telpās. Brauciena maršruts un
grafiks, šoferis Jāzeps Kokorīts, tel.nr. 29501857.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pieturas vieta
Dolgais Bors
Krustceles pie
Aleksandrovičiem
Zaķīši
Piliškās pie veikala
Pie akmens
Vārkava
Aizpūrīši
Brišķi
Ančkini
Borkova
Vārkava

Laiks
10.00
10.05
10.08
10.10
10.15
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55

Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.727, kas atrodas
Rožkalnu pagasta pārvaldes telpās. Brauciena maršruts un
laika grafiks, šoferis Andris Jakimovs, tel.nr. 29501967.
Pieturas vieta
Laiks
1.
Neicenieki
9.00
2.
Augšmukti
9.05
3.
Līdums
9.10
4.
Romāni
9.15
5.
Kvedervecumi
9.20
6.
Brieži
9.25
7.
Rimicāni
9.30
8.
Vingri
9.35
9.
Vetiecirknis
9.40
10.
Rimicāni
9.45
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Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.726, kas
atrodas Vārkavas novada domes telpās (otrajā
stāvā). Brauciena maršruts un laika grafiks, šoferis
Jānis Augšpūlis, tel.nr. 29501308.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Pieturas vieta

Laiks

Lielie Stradišķi
Arendole
Saliņa
Kalēji
Salenieki
Zeļtovka
Lazdāni
Dubenca
Vecvārkava

10.05
10.10
10.15
10.20
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50

Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.726, kas
atrodas Vārkavas novada domes telpas (otrajā
stāvā). Brauciena maršruts un laika grafiks, šoferis
Ernests Praņevskis, tel.nr. 26268803.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pieturas vieta
Čeirāni
Čukuri
Brokovski
Berezovka
Kaļvi
Brodūži
Mežarejas
Vepri
Vecvārkava

Laiks
10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40
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Transports uz vēlēšanu iecirkni Nr.726, kas atrodas
Vārkavas novada domes telpās (otrajā stāvā).
Brauciena maršruts un laika grafiks, šoferis Aivars
Dambītis, tel.nr. 29409820.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieturas vieta
Vilcāni
Vanagi
Pūgaiņi
Šķilteri
Divkle
Mačāni –Svaļbiškas
Lielie Kursīši
Zabludnieki
Kazēri
Vecvārkava

Laiks
9.00
9.05
9.10
9.15
9.20
9.25
9.30
9.35
9.40
9.45

Ja rodas jautājumi, kā arī ja vēlaties noskaidrot
kārtību balsošanai dzīvesvietā, sazinieties ar
sava iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
vai sekretāri:
iecirknis Nr. 726 Iveta Stivriška (tālr.
20384632), Alda Upeniece (t. 29295225),
iecirknis Nr. 727 Laila Lazdāne
(t. 29129858), Mairita Stulpiņa
(t. 28449248),
iecirknis Nr.728 Inta Kivleniece
(t. 28239044), Zinaīda Stubure
(t. 26471401).

DAŢĀDI JAUNUMI
TALKOŠANAS AKTIVITĀTE SARUKUSI
26.aprīlī Latvijā noritēja kārtējā Lielā talka. Šajā
dienā Vārkavas novadā talkoja 6 vietās: Vārkavas
kapu apkārtnē un gar Brokovsku ceļu, Piliškās ap
daudzdzīvokļu māju, Dubnas krastā Mačānos,
Šķilteros un Pūgaiņos, Rimicānu sporta laukumā,
Vecvārkavā ap skolotāju māju, Vanagos un Vanagu
apkaimē. (Protams, daudzas iestādes talkoja arī
pirms noteiktā datuma.)
Katrā sestdienas talkošanas vietā bija savs talkas
atbildīgais: Brokovskos un Vārkavas kapos Andris
Brakovskis, Piliškās – Iveta Znotiņa, Dubnas krastos –
Kristaps Vīksna, Rimicānos – Mārcis Rukmanis,
Vecvārkavā – Anita Vilcāne, Vanagos – Janīna
Praņevska. Pašvaldība, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu,
apmaksāja talkā savākto atkritumu izvešanu:
sadarbojoties ar SIA "Preiļu saimnieks", to paveica
27.aprīļa rītā. Kopumā Vārkavas novadā šogad bija
savākti un izvesti ap 300 atkritumu maisu, kas ir
ievērojami mazāk nekā pērn.

Atkritumu maisu kalni pie Vārkavas kapiem.
A. Brakovska foto.

Talko skolēni. H. Ērgles foto.

Uzstājas “Dzeipurs”. G. Vilcāna foto.

TRIM PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVIEM
SKATUVES TĒRPU JAUNINĀJUMI
Iepriekšējā „Ozolupes” numurā tika vēstīts
par projektu „Tautu tērpu iegāde Vārkavas
novada pašdarbības folkloras kopām un
tautu deju kolektīvam”, kas
pamazām
tuvojas noslēgumam: šobrīd ir jānokārto
tikai daţas formalitātes, savukārt projekta
rezultāts – skatuves tērpu papildinājums 2
folkloras kopām un tautas deju kolektīvam jau bija skatāms daţādos aprīļa kultūras
pasākumos.
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Folkloras kopas „Vecvārkava‖ un „Dzeipurs‖
savus jaunos, uzlabotos tērpus atrādīja „Baltica
2015” skatē Līvānos. „Vecvārkavai” projekta
ietvaros tika sašūti 10 austie, autentiskie
Vecvārkavas svārki un 5 linu blūzes. Savukārt
folkloras kopai „Dzeipurs‖ tika sašūti 4 austie,
autentiskie Vecvārkavas tautastērpa svārki, 3
vīriešu linu blūzes un 3 vīriešu vestes. Bet vidējās
paaudzes deju kopa „Vanagi‖ savus skatuves
tērpu jauninājumus parādīja Lieldienu pasākumā
Folkloras kopa “Vecvārkava” jaunajos svārkos un
Vanagos. Kolektīvam ir sašūtas 10 sieviešu vestes,
blūzēs. G.Vilcāna foto.
10 vīriešu linu krekli, 10 vīriešu vestes un 10
vīriešu bikses, 8 pāri vīriešu un 9 pāri sieviešu
deju kurpju. Jaunie skatuves tērpi un apavi ir
darināti SIA „Rota R‖ Rēzeknē un pie individuālā
darba veicējas Skaidrītes Kotānes Preiļos. Kā
pavēstīja Vārkavas novada Kultūras centra
vadītāja Antra Skutele, minēto kolektīvu skatuves
tērpu uzlabojumi bija ļoti nepieciešami: visiem
kolektīviem iepriekšējie tērpi bija kalpojuši jau
ilgus gadus, Vanagu kolektīvam sieviešu un Deju kopa “Vanagi” uzlabotajos tērpos Lieldienu koncertā.
vīriešu tērpi tagad būs daudz labāk saskaņoti Ē. Pūgas foto.
krāsās.
ATJAUNOTS LAZDĀNU KAPU KRUSTS
Pērnruden Lazdānu kapos nogāzās krusts. Diemžēl
laika un citu apstākļu dēļ krustu uzreiz neizdevās
atjaunot, taču tas atkal lepni uzslējās šī gada maija
sākumā, pateicoties tuvākās apkaimes vīru spēkam
un prasmēm (attēlā). Kā pavēstīja viens no krusta
uzsliešanas talkas dalībniekiem, atjaunošanas darbu
iniciators Dzintars Cimdiņš, krusts ir 75 gadus vecs,
restaurēts tikai vienreiz - 20.gs. 80.gados. Nu bija
pienākusi tā otrā atjaunošana. Restaurācijas darbus
vadīja Pēteris Vingris. 1.maijā atjaunoto krustu slēja
augšā: tā kā tam ir pamatīga „cepure‖, talkas
Dz. Cimdiņa foto.
dalībnieki – 6 vīri - to uzslēja ar lielām pūlēm. Šobrīd
atlikuši tikai daži darbi – jumta dekoratīvo apmaļu
NOVADA JAUNUMI VIENKOPUS irpielikšana,
krusta apstrādāšana ar koksnes
IK DIENU aizsarglīdzekli un dekoratīvu līdzekli. Krusta
WWW.VARKAVA.LV
restaurācijai nepieciešamo materiālu iegādi sedza
pašvaldība.
BIEDRĪBĀS DARBOJAS JAUNIEŠI BEZDARBNIEKI
Pateicoties atbalsta pasākumam „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, Vārkavas
novadā no aprīļa brīvprātīgo darbu NVO sektorā ir uzsākuši pieci jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 –
24 gadiem. Divi jaunieši darbojas biedrība ‗‘Ligzda‘‘, divi - biedrībā ‗‘Pūces māja‘‘ un viens jaunietis biedrībā ‗‘Dzintars 2007‘‘. Iesaiste pasākumā ilgst līdz 6 mēnešiem un jaunieši saņem 90 EUR lielu stipendiju par katru nostrādāto mēnesi.
Mārcis Rukmanis, kultūras pasākumu organizators - jaunatnes lietu speciālists

2014.gada 21. maijā

10
VĀRKAVAS NOVADA FOLKLORAS
KOPĀM TEICAMI REZULTĀTI “BALTICA
2015” SKATĒ
11.aprīlī Līvānos notika festivāla „Baltica 2015”
reģionālā folkloras skate. 2015.gada folkloras
festivāla tēma ir „Mantojums”, kas sniedz
iespēju ikvienam dalībniekam parādīt savas
darbības misiju, savu vietu pasaulē un
tradicionālajā kultūrā.
Kā pavēstīja Dienvidlatgales bērnu un jauniešu
folkloras kopu koordinatore Anna Kārkle, savu
gatavību festivālam izrādīja 14 folkloras kopas:
Līvānu novada Rožupes pagasta vīru folkloras
kopa „Rūžupis veiri‖ (vadītājs Dainis Paeglis),
Turku pagasta folkloras kopa „Turki‖ (Terēzija
Rubene), Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu BJC
folkloras kopas „Ceiruleits‖ jaunākā un vecākā
grupa (Anna Kārkle), Vārkavas novada folkloras
kopas „Dzeipurs‖ (Andrejs Vingris),
„Vecvārkava” (Romualds Kairāns) un
„Sudobri” (Aija Smirnova), Riebiņu novada
folkloras kopa „Vydsmuiža‖ (Anna Kupre), Preiļu
novada kultūras centra fokloras kopa
„Leiči” (Romualds Kairāns), Preiļu Valsts
ģimnāzijas fokloras kopa „Rūtoj” (Ilze Rožinska),
kā arī kopas no Pļaviņān, Jaunjelgavas, Vīpes un
citurienes.
Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra
fokloras eksperte Gita Lancere, tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena, Valsts Izglītības
satura centra ārštata fokloras metodiķe Māra
Mellēna un etnomuzikoloģe Zane Šmite.
Gitu Lanceri Līvānos priecēja stiprā ģimeniskuma
sajūta. Viņa īpaši izcēla „Sudobru‖ lielisko
sniegumu, kā arī slavēja Preiļu un Vārkavas novada
kopas, kas Romualda Kairāna vadībā uzrādīja
neapšaubāmu kvalitatīvo izaugsmi.

Uzstājas fokloras kopa “Sudobri”. G.Vilcāna foto.
Māra Mellēna minēja, ka katra no 14
Dienvidlatgales un tuvākās apkārtnes kopām bija
pārcilājušas savu dziesmu, danču, stāstu, rotaļu un
mantoto lietu pūru, lai sagatavotu 10 minūšu
programmu, kura varētu kļūt par pamatu kopas
līdzdalībai Starptautiskajā folkloras festivālā
„Baltica 2015”, kurš risināsies no 15.-19.jūlijam
2015.gada vasarā. Latgale būs viena no festivāla
mājvietām, bet festivāla noslēgums plānots
Latgales sirdī – Rēzeknē. „Sudobriem‖ bija
postfolkloras stilistikā veidota programma,
„Dzeipurs” apdziedāja „tēva sētu”, bet
„Vecvārkava” rādīja pārliecinošu apdziedāšanas
paraugu.
Šogad žūrija skatēs nepiešķīra punktus, bet gan
kategorijas: „Sudobri‖ un „Vecvārkava‖ ir
ieguvušas I kategoriju, savukārt „Dzeipurs‖ – II.
Tas nozīmē, ka visas 3 mūsu novada folkloras
kopas būs „Baltica 2015‖ dalībnieces.
Sagatavots pēc “Novadnieka” materiāliem

IZVĒRTĒTI “IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI” IESNIEGTIE
PROJEKTI
Maija sākumā notika nodibinājuma ―Viduslatgales pārnovadu fonds‖ rīkotā
un administrētā projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi‖ iesniegto
projektu izvērtēšana. No Vārkavas novada tika iesniegti 4 projekti, atbalstu
guva 3: Vārkavas pagasta iedzīvotāju grupas ―Pilišku ciema iedzīvotāji‖
projekts ―Informatīvās zīmes uz ielu krustojumiem un numerācijas zīmes uz
ēkām”, projekta vadītājs Jānis Ručs; Rožkalnu pagasta iedzīvotāju grupas
“Sudobri” projekts “Latgaļu jostu un tautastērpu iegāde“, projekta vadītāja
Aija Smirnova; Upmalas pagasta iedzīvotāju grupas ―Sābri‖ projekts ―Lapenes
uzstādīšana Vārkavas muižas pils parkā‖ (parka pirtiņas vietā), projekta
vadītājs Artis Ērglis.
Mazo grantu projektus ―Iedzīvotāji veido savu vidi‖ finansē Vārkavas novada
pašvaldība. Katram pagastam projekta īstenošanai ir piešķirti 427 eiro, kā arī
balvu fonds labākajam no 3 projektiem - 71,14 eiro. Taču iedzīvotāju grupas,
protams, drīkst piesaistīt arī līdzfinansējumu.―Viduslatgales pārnovadu fonds‖
jau ir noslēdzis līgumu ar katru projekta jeb iedzīvotāju grupas vadītāju par
projekta īstenošanu - tas jāpaveic līdz šī gada 30.oktobrim.

H. Pizičas foto.
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NO 1.JŪNIJA VARĒS KĻŪT PAR VID ELEKTRONISKĀS DEKLARĒŠANAS
SISTĒMAS LIETOTĀJU, NESLĒDZOT LĪGUMU AR VID
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk - EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz
līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī
iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta.
Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un akcīzes informācijas sistēmām.
Tas nozīmē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens
varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus
(vairāku Latvijas kredītiestāžu - Swedbank, SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un DNB internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra‖ izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu) .
Tāpat no 2014.gada 1.jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs
elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas.
Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot sistēmā pogu «Iesniegt».
Personām, kuras jau ir EDS lietotāji un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto
identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014.gada 1.jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS
lietotāji, bet vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu identifikatoru un paroli, varēs to
saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā (iesnieguma veidlapa būs pieejama
VID mājaslapā).
Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada 27.februārī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un
nodevām‖, kas stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai varētu lietot Importa
kontroles sistēmu, Eksporta kontroles sistēmu un Tranzīta kontroles sistēmu, arī pēc 2014.gada 1.jūnija
tāpat kā līdz šim jaunajam lietotājam būs jānoslēdz līgums vai vienošanās ar VID.
VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem
izdevumiem, to darīt pēc 2014.gada 1.jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot VID
EDS, pateicoties minētajām izmaiņām, būs vēl vienkāršāka un ērtāka.
Vienlaikus no 2014.gada 1.jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē,
ka fiziskās personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) elektroniskajā algas nodokļu
grāmatiņā visas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām
personām, varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu apkalpošanas centru.
VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par
aktuālajām jautājumiem saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem
pieejama iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapāsadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un
„Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā (kur pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju „Uzdot
jautājumu VID”.

2014.gada 21. maijā
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Kapusvētki Vārkavas novada katoļu un luterāņu
draudţu kapos 2014.gadā

KULTŪRAS CENTRA
PASĀKUMI

ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ
ꕺ

Borbaļu kapos – 14.jūnijā plkst.11.00;
Lazdānu kapos – 12.jūlijā plkst.12.00;
Strodu kapos – 12.jūlijā plkst.14.00;
Pilišku kapos – 19.jūlijā plkst.12.00;
Āpšu kapos – 19.jūlijā plkst.16.00;
Vārkavas kapos – 26.jūlijā plkst.11.00 Sv.Mise,
plkst.12.00 aizlūgums kapos;
Vanagu kapos – 27.jūlijā plkst.13.00;
ꕺ Augšmuktu kapos – būs zināms vēlāk.

 31.maijā plkst.11.00 Rožkalnu

Ļoti aicinām piederīgos būt aktīvākiem kapu sakopējiem! Pašvaldības
darbaspēka resursi (APSD programmas dalībnieki) vairs nav tik lieli,
kādi tie bija šīs un iepriekšējās nodarbinātības programmas sākumā.

No 13.marta līdz 15.maijam Vārkavas novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 jaundzimušais:
6.maijā pasaulē nāca Māra Ruzģe. Sirsnīgi sveicam
vecākus - Lāsmu un Aināru Ruzģus!

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Antoņina Rusiņa no 10.06.2014.-02.07.2014. atradīsies
atvaļinājumā.
Dzimšanas un miršanas reģistrāciju varēsiet veikt
Preiļu novada vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.

Sirsnīgi sveicam aprīļa jubilārus: Annu
Mivrenieci, Moniku Šaršuni un Jāni
Ziemeli!
Sveic radiņi Rožkalnu pagastā un Līvānos

SIRSNĪGA PATEICĪBA LOPIŅU DAKTERIM
VIKTORAM LAZDĀNAM PAR TEICAMU
SAVU PIENĀKUMU VEIKŠANU!

Rožkalnieši

KN Bērnības svētki.
Šogad Bērnības svētkus svin:
Gustavs
Andiņš,
Marija
Beinaroviča, Sanija Birule, Agnese
Brakovska, Eva Cimbolineca,
Elvis Čeirāns, Evelīna Dobe,
Viktorija
Ernstsone,
Dinārs
Kančs, Keitija Kokina, Amanda
Lazdāne,
Jēkabs
Lazdāns,
Žasmīna Leonoviča, Edvards
Melders, Vladislavs Smolenskis,
Ērika Some, Eleanora Tirzmale,
Inga Tuņķele, Austris Vaivods,
Edvards Vaivods – Šulte, Lilita
Zagorska.

 31.maijā

plkst. 20.00
Vecvārkavas estrādes sezonas
atklāšana: koncerts ―Iedejo
vasarā‖. Turpinājumā balle
kopā ar grupu ―Miggla‖. Ieeja
ballē - 3 EUR.
 6.jūnijā plkst. 20.00 Vārkavas
estrādes sezonas atklāšana.
Programmā: Daiņa Skuteļa
koncerts un balle. Ieeja
koncertā un ballē - brīva.

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; epasts: varkavas.novads@inbox.lv vai
maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums Maija Praņevska.
Tirāţa 740 eksemplāri.
Iespiests SIA ―Latgales druka‖.
Bezmaksas izdevums.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

