Mūsu māte un tēvs, mūsu brāli un māsas ir tie, kas vieno
mūs ģimenē.
Mūsu līdzcilvēki, kolēģi, kaimiņi ir tās vērtības, ka mūs vieno Vārkavas novadā.
Šī zeme, ko min mūsu kājas, mūsu vēsture, mūsu valoda ir
vērtības, kas vieno mūs Latvijā. Ar nesaraujamiem pavedieniem mēs esam ierakstīti mūsu Latvijas vēstures rakstā.
Latvijas 96. gadadienas svētku sajūtu radīsim mēs paši.
Visi kopā. Katrs ar savām izjūtām, ar prieku par Dzimteni.
Latvija – tie esam mēs, un dienā, kas katram ir dārgākā,
dzimšanas dienā mēs, sveiksim tevi: „Labrīt, Latvija! Daudz
laimes dzimšanas dienā!”
Kāda rītdien būs Latvija? Lai izdodas katram no mums ar
savu ikdienas darbu, mācībām, jaunradi un atbildību ievilkt
gaišas līnijas Latvijas nākotnē.
Smelsim spēku tagadnē, lai rodas un piepildās skaistie nākotnes sapņi, nemiera biķeri dzersim, bet par dziļu mieru priecāsimies.
Bezmiega naktīs domu atvarā grimsim, bet saullēktu ar prieku un pateicību Dievam sveiksim.
Mīļi sveicu visus Vārkavas novada iedzīvotājus Latvijas
96. dzimšanas dienā!
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

Ja tu ābele esi,
Latvija mana,
Savā pazarē atļauj
šūpoties man,
nobriest par ābolu
zeltaini sārtu,
pilnu ar sēklām,
tik rudām kā zeme.
Kaisīšu atkal
tās leknajā mālā
asnot un zaļot
un pārvērsties saulē
caur zaru zariem,
caur ziedu čemiem.
/A. Putniņš/
Sirsnīgi sveicu novada iedzīvotājus Latvijas
valsts 96. gadadienā! Lai katram no mums
sirdī ir svēta vieta Latvijai!
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Inta Kivleniece
Kad manas Dzimtenes laukos
Vējš valsi sniegotu dej
Un slaidos karogu mastos
Sārtbaltas liesmas jau skrej,
Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.
(I.Būmane-Lūse)

Sveiciens novada iedzīvotājiem Valsts svētkos!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Mairita Stulpiņa

2
DOMES LĒMUMI 2014. GADA OKTOBRĪ (SĒŢU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN
AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)

Oktobrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (21. oktobrī), domes ārkārtas sēde (21. oktobrī), domes kārtējā sēde (28.
oktobrī).
21. oktobra domes ārkārtas sēdē lēma: par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem.
 IEROBEŢO SATIKSMI UZ PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM
21. oktobra Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 2014. gada 31. oktobra līdz zemes virskārtas pilnīgam sasalumam. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām) būs aizliegta kustība pa pašvaldības
autoceļiem visā to garumā saskaņā ar sēdes pielikumu. (Sk.zemāk.) Ierobežojums var tikt atcelts pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļaus. Papildu informācija pa tālr. 29446486 (pašvaldības izpilddirektors
E.Sparāns).
1.pielikums, Apstiprināts ar 21.10.2014.ārkārtas sēdes lēmumu Nr.17/1

Vārkavas novada „A” grupas ceļu saraksts
Nr.p.k.

Ceļa nosaukums un ceļa numurs pēc teritoriālā plānojuma kartes

1.

Vanagi-Kļavinski-Vilcāni (Nr.1)

Ceļa
garums
3,42

2.

Pūgaiņi-Egļupe-Svaļbiškas (Nr.3)

2,15

3.

Raunieši-Slapkava-Svaļbiški-Mačāni (Nr.4)

3,7

4.

Svaļbiški- Mazkursīši (Nr.5)

3,64

5.

Lielkursīši-Dambīši (Nr.6)

1,42

6.

Kazēri-Dzeņi (Nr.7)

1,49

7.

Vārkavas apvedceļš-Ksaverinova-Vecvārkava (Nr.8-9)

4,378

8.

Brokovski-Kaļvi (Nr.11)

3,96

9.

Mežarijas-Upenieki-Panijoņi (Nr.14)

4,0

10.

Augšmukti-Purviņi (Nr.15)

0,13

11.

Alkšņāres-Augšmuktu kapi (Nr.16)

0,6

12.

Līdums-Jaudzemi (Nr.17)

1,4

13.

Kvedervecumi-Romānvecumi (Nr.18)

1,8

14.

Sergunta-Brieži (Nr.19)

3,03

15.

Brieži-Jadvigova-Strodi (Nr.20)

6,13

16.

Brieži-Lapsas (Nr.21)

1,34

17.

Rimicāni-Birži-Vaivodi (Nr.22)

3,11

18.

Lazdāni-Andiņi-Rudinova (Nr.25)

3,30

19.

Lazdāni-Kalēji (Nr.26)

1,5

20.

Kalēji-Arendole (Nr.28)

5,73

21.

Arendole-Aizalksne (Nr.31)

2,3

22.

Vārkavas apvedceļš (Nr.32)

3,30

23.

Gateris-Kaļvi (Nr.33)

2,99

24.

Akmens-Ančkini (Nr.34)

6,37
Turpinājums 3.lpp.
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Sākums 2.lpp.
25.
Novasele-Šustas ezers-Šaripovka (Nr.35)
26.
Borkava-Aizpūrieši (Nr.36)

5,30
2,92

27.

Akmens-Piliški (Nr.37)

1,17

28.

Brišķi-Aizpurieši (Nr.41)

0,46

29.

Dovole-Pilišķi (Nr.43)

1,97

30.

Borkova-Ignalina (Nr.47)

0,204

31.

Spūles-Lidlauks (Nr.48)

3,26

Vārkavas novada „B” grupas ceļu saraksts
32.
33.
34.

Apvedceļš – Mazie Klapari (Nr.38)
Zibergova-Pūtkas-Klapari (Nr.59)
Līdumnieki-Luterāņu baznīca

1,33
3,48
1,75

Vārkavas novada „C” grupas ceļu saraksts
35.
36.

Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca (Nr.60)
Brokavski-Dolgais Bors

2,10
1,03
Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

28. oktobra domes sēdē - izskatīja iesniegumu, lēma: par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.78 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”, par
zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai, par adrešu piešķiršanu, par zemes gabala sadalīšanu, par nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi, par
palīdzības sniegšanu, par atteikumu piešķirt pabalstu malkas iegādei, par atbalstu fondam „Sibīrijas bērni”,
par adreses piešķiršanu V.Š. īpašumam, par adreses maiņu J.R. īpašumam, par adreses maiņu J.V. un A.A.
īpašumam, par adreses maiņu P.V. īpašumiem, par adreses maiņu S.K. īpašumam, par adreses maiņu H.B.
īpašumam, par adreses maiņu V.K. īpašumam, par adreses maiņu E.G. īpašumam, par adreses maiņu I.Z.
īpašumiem, par adreses maiņu A.P. īpašumam, par adreses maiņu A.Z. īpašumam, par adreses maiņu O.S.
īpašumam, par adreses maiņu V.Š. īpašumam, par adreses maiņu A.J. īpašumam, par adreses maiņu V.L.
īpašumam, par adreses maiņu SIA „Latgales zeme” īpašumam, par lēmuma grozīšanu, par malkas iegādi,
par grozījumu Vārkavas novada domes 2008. gada 28. oktobra nolikumā „Vārkavas novada domes Goda
raksta piešķiršanas kārtības nolikums”, par novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju apbalvošanu ar
Goda rakstu, par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu, par zvērināta revidenta pakalpojumiem, par komunālo maksājumu parādniekiem, par grozījumiem 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes
saistošie noteikumi Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”, par grozījumu Rimicānu pirmsskolas
izglītības iestādes nolikumā, par saistošo noteikumu apstiprināšanu, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par atbalstu E. R., par zemes iznomāšanu S. Č., par finansējuma piešķiršanu donoriem, par B. ģimenes
pārvietošanas apstākļiem.

 VĀRKAVAS NOVADA DOMES GODA UN ATZINĪBAS RAKSTU SAŅĒMĒJU SARAKSTS
Vārkavas novada domes 2014. gada 28. oktobra sēdē (prot.18, 29.§) tika nolemts ar Vārkavas novada domes GODA RAKSTU un naudas prēmiju (75 EUR) apbalvot:
ꕺ Jāni Ruču – par uzņēmību un nozīmīgu sabiedrisko aktivitāti mazo grantu projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”;
ꕺ Jāni Lazdānu, z/s „Kalmes” īpašnieku – par novada uzņēmējdarbības attīstību, veiksmīgu projektu apguvi un skaistas lauku vides veidošanu;
ꕺ Aiju Smirnovu – par Vārkavas novada jauniešu folkloras kopas „Sudobri” vadīšanu un novada vārda
popularizēšanu.
Turpinājums 4. lpp..
2014. gada 12. novembrī
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Sākums 3. lpp..
Vārkavas novada domes 2014. gada 28. oktobra sēdē (prot.18, 29.§) tika nolemts ar Vārkavas
novada domes ATZINĪBAS RAKSTU apbalvot:
ꕺ Jāni Vilcānu – par atbildību, drosmi, pašaizliedzību, pildot aizbildņa pienākumus, un četru nepilngadīgo brāļu un māsu audzināšanu un aprūpi;
ꕺ Jevgeniju un Georgiju Isajevus – par ieguldījumu bez vecāku gādības palikuša bērna audzināšanā
un ģimeniskas vides nodrošināšanā;
ꕺ Evitu Jaudzemu – par radošu darbu pirmsskolas bērnu izglītošanā;
ꕺ Ināru Armani – par ilggadēju un apzinīgu darbu Vārkavas pamatskolā;
ꕺ Mārci Rukmani – par ieguldīto darbu biedrības „Dzintars 2007” vadīšanā un projektu realizēšanā;
ꕺ Aivaru Lozdu, z/s „Andiņi” īpašnieku – par novada uzņēmējdarbības attīstību un veiksmīgu projektu apguvi;
ꕺ Voldemāru Utinānu, z/s „Jasmīnlejas” īpašnieku – par lauksaimniecības attīstības veicināšanu un
ģimenisko vērtību saglabāšanu;
ꕺ Ivaru Ušacki, p/s „Sondori” īpašnieku – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā un
par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā;
ꕺ Āri Sparānu, p/s „Ozolu birzs” īpašnieku – par ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā
un par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā.
Vārkavas novada domes 2014. gada 28. oktobra sēdē (prot.18, 28.§) tika nolemts ar Vārkavas
novada domes GODA RAKSTU un naudas prēmiju (75 EUR) apbalvot:
ꕺ Anitu Vilcāni, Vārkavas vidusskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā Vārkavas vidusskolā;
ꕺ Edgaru Vaivodu, Vārkavas novada Sporta skolas direktoru - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā;
ꕺ Skaidrīti Medni, Vārkavas pamatskolas direktori - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā;
ꕺ Veltu Ziemeli, Rimicānu PII vadītāju - par ilggadēju, radošu darbu un ieguldījumu vispārējās izglītības pilnveidē un attīstībā.
Vārkavas novada domes Goda un Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas 96. proklamēšanas gadadienai veltītā koncerta laikā š.g. 17. novembrī Roţkalnu kultūras namā.

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 54, NR. 89
6.pielikums 26.02.2013. sēdei Nr. 5./7

Saistošie noteikumi Nr. 54 „Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas
novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 12 "„PAR PAPILDUS
MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ" šādus grozījumus:
1.1. 5.²6. apakšpunktā vārdu “mēneša” aizstāt ar vārdu “gada”.
2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne
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Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 89
„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Vārkavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9. 1punktu, 2.panta 8. un 8.1daļu, 3.panta
1.6daļu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 58.un 59.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Vārkavas novada administratīvajā teritorijā tiek
piemērotas likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), dzīvojamo māju palīgēkām un būvēm, kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu, kā
arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Vārkavas novada domes amatpersona – nodokļu inspektors.

II. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu)

4. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):
4.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto institūciju;
4.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
4.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
4.4. persona, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;
4.5. nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļa, nav nodota
valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā lietošanā).

IV. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

5. Lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums
vai lēmumu par attiecīgās būvatļaujas atjaunošanu pieņem Vārkavas un Riebiņu novada apvienotās būvvalde.
6. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, no lielākās kadastrālās vērtības, t.i. būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
7. Nekustamā īpašuma nodokļu likmi sāk piemērot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās, līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
8. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”.
9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, Vārkavas novada dome nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās ar nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic sākot ar nākamo mēnesi, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
11. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz
2013.gada 31.decembrim un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 2014.gada 31.decembrim būvatļaujas nav atjaunotas, ar 2015.gada 1.janvāri piemēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”3.panta 1.6 daļā noteikto nodokļa
aplikšanas kārtību līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
12. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc
2013.gada 31.decembra un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas, ar 13.mēnesi pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām piemēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”3.panta 1.6 daļā noteikto nodokļa uzlikšanas kārtību līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
13. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
TTurpinājums 6. lpp.

2014. gada 12. novembrī
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Sākums 5. lpp..

V. Apstrīdēšanas kārtība

14. Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic administrēšanas funkcijas – nodokļu inspektoram, ir pienākums pēc nodokļu maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, pašvaldības amatpersona - nodokļu inspektors izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas
gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums.
15. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Vārkavas novada domes priekšsēdētāja pieņemtajam lēmumam, to var pārsūdzēt,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona –
pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).

VI. Noslēguma jautājumi

17. Vārkavas novada domes 2014.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.89„Par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Vārkavas novadā” tiek piemēroti ar 2015.gada 1.janvāri.
18. Ar 2015.gada 1.janvāri uzskatīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošie
noteikumi Nr.63„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2014.
gadā”.
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska

Turpinājums 7. lpp..
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Sākums 6. lpp..

 IR STĀJUŠIES SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 87
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 23.09.2014. lēmumu (protokols Nr. 16/3)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.87 „Par Vārkavas novada
teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu, „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 25.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92. punktu, 93. punktu.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālo zonējumu, un citus teritorijas izmantošanas nosacījumus Vārkavas novada administratīvajā teritorijā
saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam.
2. Šo noteikumu 1. pielikumā pievienota Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam II. daļa
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka atļautos teritorijas izmantošanas veidus un prasības
nekustamo īpašumu apbūvei un cita veida izmantošanai, atbilstoši 2. un 3. pielikuma kartēm.
3. Šo noteikumu 2.pielikumā pievienotas Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam teritorijas plānojuma III. daļas „Grafiskā daļa” teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas, kurās attēlots funkcionālais
zonējums.
4. Šo noteikumu 3.pielikumā pievienotas Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam teritorijas plānojuma III. daļas „Grafiskā daļa” – karte teritorijas aizsargjoslas, infrastruktūra (valsts un pašvaldību autoceļi).
5. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām un darbojas visā Vārkavas novada teritorijā.
6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
7. Ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam ikviena persona var iepazīties Vārkavas novada pašvaldībā un interneta vietnē www.varkava.lv.
Domes priekšsēdētāja A. Brakovska

2014. gada 12. novembrī
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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
IEDZĪVOTĀJUS UZ SAPULCĒM

25. novembrī plkst. 10.00 Piliškās, saieta vietā;
26. novembrī plkst. 10.00 Arendolē, krīzes centra zālē;
26. novembrī plkst. 13.00 Rimicānos, kultūras nama zālē;
27. novembrī plkst. 10.00 Vārkavā, tautas namā;
28. novembrī plkst. 10.00 Vanagos, IAC „Vanagi” telpās;
28. novembrī plkst. 13.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē.
NOVADA ATTĪSTĪBA

3 NOVADA VIETĀS TIKS IZVEIDOTI
JAUNI PUBLISKIE INTERNETA PIEEJAS
PUNKTI AR BEZVADU INTERNETA
PIEKĻUVI JEB WI - FI

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Apstiprināts Vārkavas novada domes projekts (Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039)
„Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā”. Tas paredz, ka tuvāko 6 mēnešu laikā
Vārkavas novadā tiks izveidoti 3 jauni publiskie interneta pieejas punkti (PIPP), kā arī tiks pilnveidoti
jau esošie 4 PIPP, kas mūsu novadā tika izveidoti
pirms 5 gadiem Latgales plānošanas reģiona realizētajā projektā „Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā”: Vārkavas pagastā pirms 5 gadiem
izveidotais PIPP ir pagasta pārvaldes ēkā, tajā ir pieejams 1 stacionārais dators; Upmalas pagastā PIPP
ir novada domes ēkā, kur 1.stāvā ir pieejams interneta kiosks, bet otrajā stāvā datorgalds ar 1 datoru;
Upmalas pagasta Vanagos PIPP izvietots Informācijas un atbalsts centrā “Vanagi”, kur atrodas 1 stacionārais dators; Rožkalnu pagastā - pagasta pārvaldes
ēkā 1. stāvā, kur ir pieejams datorgalds ar 1 datoru.
Esošo PIPP trūkumi ir tādi, ka tajos nav iespējams
digitalizēt un izdrukāt dokumentus, kā arī tie pilnībā
neatbilst prasībām, kas ir nepieciešamas cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Šī projekta ietvaros minētie
PIPP, izņemot Vārkavu, tiks papildināti ar daudzfunkcionālu iekārtu.
Bet 3 jaunie publiskie pieejas punkti tiks izveidoti:
Upmalas pagasta Vecvārkavā, Vārkavas vidusskolā –
te darbosies bezvada interneta piekļuves zona jeb
tiks uzstādīts Wi – Fi. Šī vieta ir izvēlēta tādēļ, ka pie
skolas atrodas stāvlaukums, kurš nodrošina iespēju
brīvi piekļūt Wi-Fi zonai no automašīnas, tai skaitā
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem; šeit allaž no-

tiek liels iedzīvotāju pieplūdums – vecāki ved bērnus uz skolu, notiek dažādi pasākumi; blakus skolai
atrodas stadions, kur arī regulāri notiek dažādas aktivitātes.
Rožkalnu pagastā jaunais PIPP ar pieeju bezvada
interneta piekļuves zonai tiks izvietots bijušās skolas ēkā, kur pašlaik darbojas Rimicānu Mūžizglītības
iespēju centrs, biedrība un notiek dažādas sabiedriskās aktivitātes, pie skolas atrodas stadions, kuru apmeklē vietējie iedzīvotāji. Pie skolas var piebraukt ar
automašīnu un var ērti lietot Wi-Fi.
Vārkavas pagastā jaunais PIPP tiks izveidots Vārkavas tautas namā. Atšķirībā no citām vietām, te
daudzfunkcionālā iekārta tiks uzstādīta nevis 2008.
gadā izveidotajā PIPP, bet gan šajā, jaunajā vietā, kā
arī, te, protams, tiks iegādāts dators un arī būs bezvadu interneta pieeja. Jaunais PIPP cilvēkiem būs
pieejams gan darbdienās, gan arī tautas nama pasākumu laikā. Tautas namā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta mērķa grupa ir Vārkavas novada iedzīvotāji un citi publisko interneta pieejas punktu lietotāji
(nevalstiskās organizācijas, tūristi, kultūras pasākumu apmeklētāji). Novadā vairākums iedzīvotāju
nodarbojas ar lauksaimniecību, tādēļ svarīgi ir sagatavot dokumentus tādām sadarbības iestādēm kā
LAD, VID, bioloģiskās sertifikācijas iestādēm u.c.
Daudzām no tām ir nepieciešami dokumenti A3
formātā, šādas daudzfunkcionālas iekārtas mājās
nav pieejamas, tādēļ jāmeklē ir pakalpojums citur,
arī aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas, kuras
izmanto elektroniskos pakalpojumus.
Kopējais projekta finansējums sastāda 15890 EUR,
no kurām 85 % sastāda ERAF finansējums, 3,75 %
ir valsts budžeta dotācijas un 11,25 % ir pašvaldības
finansējums. Projekta īstenošanas termiņš – 2015.
gada 30. jūnijs.
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JAUNA, PUBLISKA LAPENE VECVĀRKAVĀ, ĒKU NUMERĀCIJAS UN INFORMATĪVĀS
ZĪMES PILIŠKĀS, LATGAĻU JOSTAS “SUDOBRIEM”
Kā jau iepriekš tika informēts, arī 2014. gadā Vārkavas
novada pašvaldība iesaistījās mazo grantu projektā
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, ko rīkoja un administrēja
Viduslatgales pārnovadu fonds, bet finansēja Vārkavas
novada pašvaldība. No Vārkavas novada tika atbalstīti
3 projekti: pa vienam katrā novada teritoriālajā vienībā. Projektu īstenošanas termiņš ir galā, un projekta
rezultāti ir acīmredzami: Upmalas pagastā, Vārkavas
muižas pils parkā, Dubnas krastā, vecās pirts vietā
pašlaik slejas moderna lapene. Šo projektu iesniedza
iedzīvotāju grupa „Sābri”, ko vadīja vietējais jaunietis
Artis Ērglis. Jauniešiem projekta īstenošanā nāca talkā
pašvaldība – veco pirti nojauca APSD programmas
dalībnieki un GMI pabalsta saņēmēji. Labāk saglabājušies baļķi un citi materiāli tika nogādāti drošā vietā, lai
tos atkal kādreiz liktu lietā, savukārt nolietojušies noderēja Jāņu ugunskuram. Lapenes skici izstrādāja pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns, bet īstenoja SIA „Zars” pārstāvji: Ainārs Gavars, Aivars Upenieks,
Valentīns Kapļauskas, Guntis Kūkusiliņš. Protams, sākotnēji piešķirtais finansējums – 427 eiro – nebija pietiekams, tāpēc tika nolemts no Vārkavas novada domes neparedzēto līdzekļu sadaļas piešķirt vēl papildu
1000 eiro, kā arī lapenes izveidei 100 eiro ziedoja SDP „Saskaņa”. Uzbūvētā lapene (attēlā) ir publiska – gada
tūrisma sezonās ikviens novada iedzīvotājs, viesis, pasākumu apmeklētājs ir laipni aicināts to izmantot, protams, ievērojot drošības un kārtības noteikumus.
Vārkavas pagasta Piliškās projekts ienesa skaistas un
ļoti noderīgas pārmaiņas (attēlā): informatīvās zīmes uz
ielu krustojumiem un numerācijas zīmes uz ēkām, atbilstoši Vārkavas novada domes 2014. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 82 „Ielu nosaukumu un ēku
norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā”. Kā pavēstīja šī projekta vadītājs piliškietis Jānis
Ručs, projekta mērķis bija sakārtot ciemata māju un
sadzīves objektu numerāciju un vizualizēt ielu nosaukumus. Projekta īstenošanas laikā novada pašvaldības
speciālisti precizēja ēku un sadzīves objektu adreses, un
numerāciju atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem. Pēc
projekta īstenošanas trijos ielu krustojumos uzstādītas
ielu norādes zīmes, pie katras mājas piestiprinātas noteikta parauga numerācijas plāksnītes. Māju numuri iekļauti operatīvo dienestu GPS adresēs. Lai izprastu šī projekta gaitu, jāielūkojas nesenā vēsturē. Kā pavēstīja
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, izstrādājot iepriekšējo teritoriālo plānojumu, Pilišku
ciemam tika piešķirts ciema statuss, noteiktas ciema robežas, ielām doti nosaukumi (Dovales, Rozeskalna un
Pilskalna ielas), mājām numuri, taču jautājums par to maiņu Valsts adrešu reģistrā dažādu iemeslu dēļ bija
apstājies. Tādēļ paralēli Jāņa Ruča darbam, pašvaldības speciālisti strādāja pie tā, lai šo jautājumu sakārtotu,
kas arī uz šo brīdi ir izdarīts, t.n., ka šobrīd nav nekādas nesakritības starp to, kas šobrīd, pateicoties šim
projektam, redzams dabā un Valsts adrešu reģistra ierakstos. Arī šim projektam sākotnēji paredzēto 427 eiro
nebija pietiekami, tādēļ no Vārkavas novada domes neparedzēto budžeta līdzekļu sadales tika piešķirti papildu 348 eiro.
Atbilstoši augstākminētajiem saistošajiem noteikumiem, tāda parauga ielu nosaukumu un ēku norāžu plāksnes novadā ir jāuzstāda līdz 2018.gada 1.oktobrim.
Rožkalnu pagastā tika atbalstīts iedzīvotāju grupas „Sudobri” projekts „Latgaļu jostu un tautastērpu iegāde”.
Kā pastāstīja projekta vadītāja Aija Smirnova, folkloras kopa „Sudobri” soli pa solim gādā pašu nepieciešamāko seno latgaļu tērpiem. Šī projekta ietvaros kolektīvs tika pie ļoti svarīgām un pareizām tērpu sastāvdaļām: 10 celu jostām, ko var izmantot gan meitenes, gan puiši, kā arī pie 5 dabiskās ādas siksnām ar autentis-
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kām sprādzēm. Jostas auda kāds Ludzas amatnieks, tās ir dažādas, austas skujiņu rakstā, izejmateriāls krāsota dabīgā dzija, savukārt siksnas darināja Kroma Kolna brolistes rotkalis Aleksandrs Lubāns. Darināto jostu skaits ir apzināti izvēlēts lielāks, paredzot to, ka kolektīva dalībnieku pulks var pieaugt. Sākotnēji
kolektīvā bija 6 dalībnieki, šobrīd tajā darbojas jau 13. Līdz šim jostu vietā tika izmantotas 19., 20. gs. celu
prieves, ko senāk izmantoja sētuvēm u.c. sadzīves priekšmetiem. Seno latgaļu svārku specifika ir tāda, ka
tie ap vidukli ir apliekami, un jostas tos palīdz noturēt pie auguma. Arī šim projektam no pašvaldības tika
piešķirti 427 eiro. 73 eiro līdzfinansēja paši kolektīva dalībnieki. Ar jaunajiem tērpu papildinājumiem
„Sudobrus” varēs redzēt Valsts svētku pasākumos un Preiļos, Jāzepa Pīgožņa atceres pasākumā.
M.Praņevska
BORBAĻU KAPSĒTAI JAUNS ŢOGS
Šogad Svecīšu vakara apmeklētājus Borbaļu kapsētā gaidīja ļoti patīkams pārsteigums – kapsētas teritoriju visā tās garumā skāva jauns metāla žogs. Kā pavēstīja
Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja Inta
Kivleniece, par Borbaļu kapsētas žoga
maiņu tika domāts jau sen. Ja no fasādes
un sānu pusēm kapsētu skāva vecs stiepļu žogs un vēl veica vismaz norobežojošu funkciju, tad aizmugurē bija tikai
stieples, kas, protams, jau bija nolietojušās, sakritušas zemē un nepasargāja kapsētu no meža zvēriem, kā arī rādīja vizuāli ļoti nepievilcīgu skatu. Un tā kā pirms
pāris gadiem LADam rakstītais projekts
par žoga maiņu Vārkavas un Borbaļu
kapsētās neguva atbalstu, tad nācās domāt citu risinājumu. Šogad, tuvojoties
gada beigām, bija redzams, ka pagasta
budžetā ir ietaupījumi un tie arī tika virzī- Kluso, mazo, meža ielokā skauto Borbaļu kapsētu nu pasargā jauns žogs. Attēlā
ti Borbaļu kapsētas žoga maiņai. Apmē- redzama daļa no žoga maiņas komandas: (no kreisās - Sergejs Brūvers, Viktors
ram 2 nedēļu garumā Vārkavas pagasta Vaivods, Jānis Rimicāns, Aleksandrs Lavrenovs, Viktors Furtikovs, Vladimirs
saimniecības daļas pārziņa – autovadītāja
Kuzņecovs, Andris Plonis, Andrejs Klindžāns.
Andra Ploņa vadībā APSD veicēji un
GMI pabalstu saņēmēji, kā arī traktortehnikas vadītājs Andrejs Klindžāns cītīgi, čakli un atbildīgi strādāja, līdz
jaunais žogs bija gatavs. Tā izmaksas sastādīja 1150 eiro. Pašvaldība pateicas par sadarbību žoga maiņas darbos arī
Jurim Kivleniekam. Pagasta pārvaldes vadītājas plānos nākamgad ir uzstādīt pie katras kapsētas to nosaukumus.

UZLABO GĀJĒJU CELIŅU UZ VĀRKAVAS PAMATSKOLU
Šobrīd Vārkavā pie pamatskolas norit gājēju celiņa uzlabošanas darbi. Gājēju
celiņš, kas ved no laipas pār Odziņu līdz skolai, laikam ritot, jau bija nolietojies
– daudzas betona plāksnes sadrupušas, iegrimušas zemē, veidojot nevienādu
līmeni. Tāpēc tika nolemts, ka tas ir jāuzlabo. Par labu šim lēmumam kalpoja
arī fakts, ka tādas pat plāksnes ir visapkārt vecajam skolas stadionam, kuru pašlaik izmanto ļoti maz. Tā, izmantojot labi saglabājušās plāksnes gan no šī celiņa, gan vecā stadiona teritorijas, top jaunais gājēju ceļš. Maiņas darbus veic
saimniecības daļas vadītājs - autovadītājs Andris Plonis, APSD veicēji un GMI
pabalstu saņēmēji (attēlā).
M.Praņevskas teksts un foto.
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SKOLU VĒSTIS
VĀRKAVAS VIDUSSKOLA
Oktobris mums aizsākās ar drošības
dienu, kad ciemos pie mums bija ieradies krietns darbinieku pulks no
Latgales reģiona pārvaldes kārtības
policijas biroja.
Skolēni varēja atkārtot dažāda veida
drošības noteikumus, noskatīties
video par drošību, iepazīties ar policistu ekipējumu, dažāda veida transporta līdzekļiem, dresētu dienesta
suni. Vecāko klašu skolēni noklausījās nelielu lekciju par karjeras izvēli,
kas saistīta ar policista darbu.
Liela daļa skolēnu kā dāvaniņas saņēma atstarotājus, jo šajā tumšajā laikā
ir svarīgi būt redzamam.
2. oktobrī svinējām Skolotāju dienu,
kad skolotāju lomā kārtējo reizi iejutās 12. klases skolēni. Paldies arī 12. klases skolēnu vecākiem par sagādāto atpūtas brīdi.
3. klases skolnieces Ieva, Sanija, Sandra, un Elizabete Maija piedalījās starpnovadu rīkotā konkursā „Mazs
bij tēva novadiņis” noslēguma pasākumā. Ievai Apšiniecei – atzinība, Sanijai Poplavskai- 3. vieta. Ieva piedalījās arī žurnāla „Astes” rīkotajā komiksu konkursā, kur arī ieguva 3. vietu.
Pateicoties mūsu skolas bijušās absolventes Astrīdas Dambītes atbalstam, mēs iesaistījāmies projektā, kura
mērķis bija publiskā augļu dārza dēstīšana. Iestādījām cidonijas, krūmmellenes, ābelīti, sarkanās lazdas,
ēdamos pīlādžus. Cerams, ka pēc pāris gadiem kuplos skaists augļu dārzs, ar kura augļiem varēs cienāties
katrs garāmgājējs.
Sadarbojoties novada bibliotekārei Aldai un skolas bibliotekārei Melitai, 1.-4. klašu skolēni piedalījās M.
Kļavai veltītajā pasākumā, kura laikā teatralizētā veidā bērni parādīja kādu no M. Kļavas pasakām. Bibliotēkā bija skatāma arī zīmējumu izstāde.
11. oktobrī, pateicoties sociālā dienesta un Vārkavas novada domes atbalstam, 27 mūsu skolas un Vārkavas pamatskolas audzēkņi devās „Garās pupas” ekskursijā uz Rīgu. Skolēnus ekskursijas laikā pavadīja
sociālā dienesta darbinieces Aija un Lidija, kā arī 4 brīvprātīgie jaunieši no Rīgas. Ekskursijas laikā iepazināmies ar Nacionālo bibliotēku, Vecrīgu, Dzintara muzeju, pusdienojām operas kafejnīcā, bet noslēgumā
noskatījāmies Leļļu teātra izrādi „Sarkangalvīte”. Pirms došanās mājup katrs bērns arī saņēma nelielu ciemakukuli.
No 13. -17. oktobrim visi skolēni čakli iesaistījās Labo darbu nedēļā, kura bija veltīta skolas apkārtnes uzkopšanai, jo, kas vēl var būt skaistāks par tīru vidi (attēlā). Klašu kolektīvi cītīgi strādāja pie pārgājienu aprakstu veidošanas, kuri pašreiz izstādes veidā skatāmi gaiteņos.
16.oktobrī Vārkavas vidusskolas zēnu komanda volejbolā piedalījās sacensībās Sventē, izcīnīja 1. vietu un
ieguva Sventes kausu.
Klasēs notika vecāku sapulces, notika arī skolas vecāku sapulce, kuras tēma bija ”Kabatas nauda”.
Paldies Vārkavas novada domei par jauko sveicienu Skolotāju dienā, kad tika rasta iespēja apmeklēt Igo
koncertu Rēzeknes koncertzālē „Gors”.
Rudens brīvdienās, kad skolas bērni atpūtās, skolotāji cītīgi mācījās, jo piedalījās dažādos semināros un
profesionālās pilnveides kursos.
Skolēnu brīvdienās 12. klases skolniece Zane Lāce piedalījās LU klātienes konkursā „Ēd ar baudu, domā
par dabu !” un ieguva 2. vietu.
Paldies Zanei un viņas skolotājai Ingrīdai Ločmelei.

Vārkavas vidusskolas skolotāja H. Ērgle
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VĀRKAVAS PAMATSKOLA
2.oktobrī 8. un 9. klases skolēni devās
mācību ekskursijā uz maizes ražotni
”Dona”, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu
un Staburaga piemiņas vietu. Skolēni guva
ieskatu maizes tapšanas procesā, uzzināja
par maiznieka arodu. Agrobiznesa koledžā iepazinās ar grāmatveža, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, datorsistēmu
tehniķa un programmēšanas tehniķa profesijām. Ekskursiju organizēja lauksaimniecības konsultante Ilga Ušacka, SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”.
3.oktobrī skolā ļoti radošā, pozitīvā un jautrā gaisotnē notika skolotāju dienas pasākums. 9.klases skolēni
kopā ar audzinātāju Kristīni Pauniņu bija sarūpējuši skolotājiem ekskursiju, kuras laikā skolotāji atcerējās
skolas laika smieklīgākos notikumus, pastā saņēma sūtījumus no pasaules mēroga slavenībām, baudīja
koncertu un atpūtās kafejnīcā. 9. klases skolēni iejutās skolotāju darbā, Jānis Jukšs bija direktors.
7.oktobrī pie skolas sākām veidot publisko dārzu: iestādījām astoņas sarkanās lazdas un divus ēdamos
pīlādžus (attēlā). Pasākums notika ar biedrības ”Kulturys studeja „Speiga” ” gādību. Kokapstrādes pulciņā
zēni pagatavoja mietiņus un iežogoja kociņus. Tos nomulčējām un uzlikām aizsargsētiņas, jo pamanījām,
ka lazdas iegaršojušās stirnām.
Šajā dienā mazpulka „Avotiņi ” 9 dalībnieki piedalījās vietējā projektu aizstāvēšanas skatē Līvānos. Visi
dalībnieki tika izvirzīti uz lielo Zemgales-Latgales novads skati.
11. oktobrī deviņi skolēni iepazina Rīgu un apmeklēja leļļu teātra izrādi. Ekskursiju organizēja Vārkavas
novada sociālā dienesta darbinieki sadarbībā ar labdarības projektu „Garā pupa”.
15. oktobrī 5.-7. Klašu skolēni piedalījās futbola turnīrā Preiļos.
19. oktobrī skatuves runas pulciņa dalībnieki un skolotāja Diāna Stubure uzstājās novada senioriem veltītajā pasākumā Rožkalnos.
22. oktobrī skolēni, darbinieki un vecāki kopīgi uzkopām skolas apkārtni.
23. oktobrī skolotāji apmeklēja Latgales vēstniecības „Gors” koncertzāli, kur baudīja Igo koncertu „Dzīve
bez apstājas”. Tā bija ļoti izcila dāvana ikvienam novada pedagogam skolotāju dienā no Vārkavas novada
domes.
24. oktobrī mazpulks „Avotiņi” ļoti veiksmīgi startēja Zemgales-Latgales mazpulku forumā. Stārķu pētnieku grupa (Jānis Jukšs, Edgars Nikiforovs, Maija Brūvere, Deniss Kirilovs, Natālija Kuznecova) ieguva
pirmo vietu, Līva Vaivode-Šulte atzinību cūku pupu audzēšanas projektā. Sindija Edīte Upeniece un Lauris Pastars veiksmīgi aizstāvēja kukurūzas audzētāju projektus.
Skolēnu brīvdienās 9.klases skolēns Jānis Jukšs un 6. klases skolniece Sindija Edīte Upeniece skolotājas
Diānas Stubures vadībā gatavoja mūsu novadnieka Alberta Spoģa dzejas lasījumu, ar kuru 1. novembrī
uzstājās Rīgā dzejnieka 90 dzīves jubilejai veltītajā pasākumā.
Informāciju apkopoja Skaidrīte Medne
ATGĀDINĀJUMS
Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma. Vārkavas novada pašvaldība aicina visas mājsaimniecības, kuras vēl nav noslēgušas līgumu
par cieto sadzīves atkritumu (CSA) savākšanu un izvešanu, to noslēgt.
Līgumus par cieto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas PRIVĀTPERSONAS darba dienās var
noslēgt SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu daļā Rīgas ielā 4, Preiļos, bet JURIDISKĀS personas SIA
„Preiļu saimnieks” Liepu ielā 4, Preiļos. Plašāka informācija pa tālruni 65307086 vai 29420721.

13

DAŢĀDAS ZIŅAS
Rimicānu mūžizglītības iespēju centrā turpinās interešu izglītības nodarbības nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” atbalstītā
projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” ietvaros. Floristes Jeļenas Puzakas vadībā septembrī notika nodarbība, kurā dalībnieces
gatavoja apģērbu aksesuārus no organzas auduma – puķes sava apģērba papildināšanai. Tika gatavoti arī sienas dekori no olu kartona
kastītēm. Novembra mēnesī dalībnieces pulcējās uz nodarbību
„Vesels miesā, vesels garā” pirtī pie Evitas Jaudzemas. Tika gatavoti
dažādi skrubji un maskas sava ķermeņa attīrīšanai, ko uzreiz varēja
izmantot papildinot pirts apmeklējumu.
Skolēniem notiek tehniskās jaunrades nodarbības Preiļu BJC metodiķa Guntara Ormaņa vadībā. Viesturs un Adrians Macuļēviči kopā ar
Preiļu BJC pārstāvjiem devās uz Rīgu, jo 1.novembrī ar pasākumu
RTU sākās „Tehniskās jaunrades dienas 2014”. Brāļi Macuļēviči ieguva 1.vietu „Spolmašīnu” (1. attēlā Adrians, 2. - Adrians un Viesturs pirmie no labās) konkurencē 1.plūsmā un arī atzinības par paveikto
„Robotikas darbnīcā”. Apsveicam!
Tehniskās jaunrades nodarbību dalībnieki gatavojas nākošajam pasākumam, jo 22.novembrī Daugavpils jaunatnes centrā notiks Tehniskās jaunrades dienas.
Evita Jaudzema, Velta Ziemele,
biedrība „Dzintars 2007”
10. oktobrī Rēzeknē notika konkursa „Laukiem būt!” pirmās kārtas projektu aizstāvēšana Austrumu reģiona jauniešiem. Savu
biznesa ideju tajā aizstāvēja arī Vārkavas novada jaunietis Jānis
Jaudzems (attēlā 1. no labās).
Kā pavēstīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Jolanta
Augšpūle, Jānis un Silvestrs Brūvers no Līvānu novada bija vienīgie, kas no sākotnēji 11 jauniešiem savas idejas noveda līdz projektu aizstāvēšanai. Viņi apguva biznesa plāna izstrādāšanas pamatus, Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros jūnijā LLKC Preiļu
nodaļas organizētajās mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Jāņa Jaudzema biznesa ideja ir „Apiņu audzēšanas attīstība IK
„Zeltiņi”. Autoram šāda doma radās, sešus gadus strādājot Lielbritānijā – apiņu audzēšanas uzņēmumā. Atgriežoties Latvijā,
Jānis nolēmis uzsākt apiņu audzēšanu. Prezentējot biznesa ideju, autoram bija sagatavots apskates materiāls, proti,
apiņi dažādos veidos – svaigi, kaltēti un presēti. Jānis vēlējies eksperimentēt un atvedis dažus stādiņus no Lielbritānijas, lai pārliecinātos, vai Latvijā šādas šķirnes apiņi aug. Ieguvis apstiprinājumu, ka apiņi tiešām aug un piemēroti Latvijas apstākļiem, viņš ir gatavs uzsākt kultūras audzēšanu. Jānis ieguva pirmo vietu kategorijā „Uzņēmējdarbības ideja
lauksaimniecības nozarē”.
Abi jaunieši ieguva arī žūrijas specbalvas. Aizstāvējuši savas idejas pirmajā kārtā, puiši piedalījās konkursa noslēguma
ideju izvērtēšanā, kurā tika izraudzīti 15 labākie jaunieši. Viņi savus biznesa plānus aizstāvēs konkursa „Laukiem
būt!” finālā LLKC centrālajā birojā Ozolniekos. Uz šo brīdi ir zināms, ka Jānis finālā nav ticis, taču viņš par to neraizējas, jo ir iegūtas zināšanas, nodibināti kontakti, un darbs tiks turpināts.
Izmantoti laikraksta „Novadnieks” materiāli
Latgali konkursā «Senču aicinājums» pārstāvēs arī Vārkavas novada jaunie zemnieki.
Konkursam jaunos lauksaimniekus pieteica Vārkavas novada pašvaldība
No sešiem Latgales reģiona izvirzītajiem pretendentiem «Senču aicinājuma» titulam pieci jaunie
zemnieki
pārstāv
Preiļu,
Riebiņu
un
Vārkavas
novadu.
Septembra beigās noslēdzās jauno lauksaimnieku konkursa «Senču aicinājums» žūrijas vizītes pie 16
jaunajiem lauksaimniekiem visā Latvijā, lai, iepazīstoties ar kandidātiem klātienē, noteiktu biedrības
«Zemnieku saeima», Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes un žurnāla “Agro Tops”
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rīkotā konkursa šī gada uzvarētāju. Šogad konkursam tika pieteikti 33 lauksaimnieki no visas Latvijas. Izvērtējot
pretendentu atbilstību konkursa nolikumam, tālāk dalību konkursā turpināja 16 dalībnieki. Latgales reģionu pārstāvēs Solvita Čaunāne un Kaspars Boţis, Aldis Upenieks no Vārkavas novada, Inese un Māris Klodāni,
Zigmunds Skutels no Preiļu novada, kā arī Jānis Čaunāns no Riebiņu novada. Sestais dalībnieks ir ilūkstietis Mārtiņš Bogušs.
Visi konkursa finālisti tiks aicināti uz apbalvošanas pasākumu biedrības «Zemnieku saeima» lauksaimnieku gada
ballē nākamā gada janvārī, kur uzvarētājam tiks pasniegta tēlnieka Paula Jaunzema darinātā balva un pilnībā apmaksāts trīs dienu brauciens divām personām ar piedalīšanos vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm, gadatirgiem vai pasākumiem. Visiem otrās kārtas dalībniekiem pienāksies veicināšanas balva -- piedalīšanās
divu dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās un simpātiju balvas no konkursa atbalstītājiem.
Izmantoti laikraksta „Novadnieks” materiāli
APMEKLĒJĀM FILMAS “SEGVĀRDS
VIENTULIS” PIRMIZRĀDI
Vārkavas novada pērnā gada marta vidū notika inscenētās dokumentālās filmas „Segvārds Vientulis” dažu ainu filmēšana, kas
ilga 3 dienas. Filmas veidotāji Vārkavas novada pašvaldībai bija
lūguši līdzfinansēt filmas tapšanu, nodrošinot filmas uzņemšanas
komandai naktsmītnes un ēdināšanu šo 3 dienu garumā. Lūgums
tika apmierināts, un tā kā filmēšana lielākoties notika Vanagos,
tad filmas veidotāji apmetās informācijas un atbalsta centra
„Vanagi” telpās. Neparastais notikums saviļņoja un aktivizēja
vietējo sabiedrību, un gan pēc aicinājuma, gan pašu iniciatīvas
filmas veidotājiem katrs palīdzēja, kā vien spēja. Protams, vislielāko organizatorisko darbu ieguldīja IAC „Vanagi”
vadītāja Janīna Praņevska, finansiāli un materiāli atbalstīja, kā jau iepriekš tika minēts, Vārkavas novada dome, a/s
„Latgales piens” direktors Paulis Onckulis; vokālā ansambļa „Dziedi līdzi!” dalībnieces; vietējie uzņēmēji Jānis
Romāns un Zane Praņevska, zemnieku saimniecību „Ceriņi” (Vaivodu ģimene) un „Alūksnes” (Vilcānu ģimene)
īpašnieki; savu artavu ieguldīja arī Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures un tūrisma centra vadītāja
Elvīra Āboliņa un viņas komanda – Albīna Spūle un Irēna Lazdāne; Arendoles muižas kungu mājas īpašnieks Arvīds Turlajs; Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns; Vārkavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste Maija Praņevska; Skuteļu ģimene, Otīlija Mundure, pateicība arī zirga saimniekam Antonam
Ušackim. Savukārt par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām ik dienas gādāja Janīna Vilcāne, Ināra Kļavinska un Lidija Kļavinska.
Pateicībā par palīdzību un sirsnīgo uzņemšanu un attieksmi vārkavieši saņēma ielūgumus uz filmas pirmizrādi, kas
notika Rīgā. Daudzi no ielūgtajiem arī izmantoja vienreizējo iespēju kā pirmajiem redzēt filmu, tikties ar režisoru
(attēlā pirmizrādes apmeklētāji kopā ar režisoru N. Puci), ar galveno lomu tēlotājiem, kā arī ieraudzīt sevi uz lielā ekrāna,
jo vairāki vietējie iedzīvotāji piedalījās masu skatos. Filmas titros norādīti visi atbalstītāji un palīgi no Vārkavas
novada, tāpēc filmas tapšanā iesaistītie ir pateicīgi par šādu cieņpilnu attieksmi un priecājas par novada publicitāti.
Filmu no 7. novembra sāk demonstrēt Latvijas kinoteātros, paredzams, ka gada nogalē vai jaunā gada sākumā tā
tiks parādīta arī Vārkavas novadā.
Noslēdzot trīs gadu intensīvo darbu pie emocionālā stāsta par nacionālo partizānu organizācijas darbību Latgalē
un tās vadītāju katoļu priesteri Antonu Juhņeviču, režisors Normunds Pucis uzrunā pirms filmas pirmizrādes uzsvēra: "Stāsts par priesteri Antonu Juhņeviču nav par varonību vai nodevību, bet par cilvēku un viņa izvēli dramatiskā dzīves brīdi." Filma balstīta patiesos notikumos, kuri norisinājās 1945. gadā, pēc padomju okupācijas atgriešanās, Līvānu apkārtnē. Vanagu draudzes katoļu priesteris Antons Juhņevičs baznīcas saimniecības telpās slēpa
vietējos vīriešus no mobilizācijas vācu un sarkanajā armijā. Savas pārliecības dēļ nonācis konfliktā ar varu, viņš bija
spiests izšķirties par radikālu soli. "Segvārds Vientulis" ir inscenēta dokumentāla filma, kura ir balstīta vēsturiskos
faktos, tomēr dramatiskā tēma ir tikai iemesls, lai runātu par cilvēka dzīves eksistenciālajām izvēlēm. Uzticība un
varonība, kurai līdzās mājo nodevība un gļēvums vai vēlme vienkārši izdzīvot – to visu var iepazīt, sekojot Antona
Juhņeviča un viņa cīņu biedru likteņiem filmā "Segvārds Vientulis", norāda filmas režisors un arī scenārija autors
Normunds Pucis, kuram šī ir debijas filma. Vēsturiskās personas filmā atveido aktieri: Varis Piņķis, Vilis Daudziņš, Edgars Samītis, Andris Bulis, Juris Bartkevičs, Juris Jope, Edgars Pujāts, Rihards Rudāks, Māris Korsietis,
Egils Viļumovs, Ritvars Gailums un Valdemārs Karpačs. Savukārt mūziku filmai ir sarakstījis starptautiski atzītais
latviešu garīgās mūzikas komponists Rihards Dubra. "Manuprāt, ir būtiski veidot un stiprināt savu nacionālo mītu.
Tikai pašiem stāstot par savu vēsturi un tās varoņiem, mēs aizstāvēsim mūsu valsts pastāvēšanas leģitimitāti. Lielai
daļai Latvijas iedzīvotāju neko neizsaka tādi vārdi kā Antons Juhņevičs, Juris Rudzāts, Jānis Vilcāns, Marta Skuja.
Šie cilvēki ziedoja savas dzīvības par Latvijas Republikas atjaunošanu partizānu cīņās, bet šodien ir nepelnīti aizmirsti," filmas aktualitāti skaidro režisors Pucis. (Vairāk fotogrāfiju www.varkava.lv/fotogalerija.)

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSU
Fotokonkursa „Latgalietis
XXI gadsimtā”
Vārkavas novadā
(Latgales plānošanas reģiona un Latgales
fotogrāfu biedrības iniciatīva)

NOLIKUMS
Konkursa mērķi:
1.Piesaistīt Latvijas profesionālo un amatieru fotogrāfu spējas un talantu Vārkavas
novada cilvēku atraktīvai atspoguļošanai.
2. Piesaistīt fotogrāfu sabiedrības uzmanību, dokumentējot Latgales tradicionālās
īpatnības dažādās dzīves sfērās, izmantojot mākslas izteiksmes līdzekļus ar fotoportreta žanra palīdzību.
3. Iegūt Vārkavas novada cilvēku attēlu
kolekciju, kura spētu atklāt reģiona īpatnību, tādejādi bagātināt novada vēstures arhīvu ar aizejošā laika liecinieku attēliem to dabīgajā vidē. Atspoguļot Vārkavas novada cilvēku dzīves savdabību un patieso situāciju. No konkursā iegūtajiem materiāliem izveidot izstādi
un labākos darbus virzīt iekļaušanai kopējā Latgales fotoalbuma izdošanai. Tā izdošanu koordinēs „Latgales
fotogrāfu biedrība”.
4. Pasākumā iesaistīt profesionālus meistarus un fotogrāfijas entuziastus.
5. Portretējot novada un Latgales cilvēkus, atgādināt, ka: „Vērtīgs portrets ir patiess portrets. Tāds, kurš piesātināts ar emocijām un ir pārliecinoši patiess.”
Nosacījumi:
1. Attēlos jābūt uzņemtiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Vārkavas novadu. Tajos var būt ietverti: sadzīves paražas,
tikumi un tradīcijas, kultūra, ražošana, Vārkavas novada cilvēku sadzīve - viņu raksturu īpašības, ticība, novada
daba un tās problēmas saistībā ar Latgales cilvēka vizuālo attēlu.
2. Attēliem jāatbilst laikmetīgās vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām.
3. Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krāsaini attēli, kuru izšķirtspējai ir jābūt 300 dpi (garākā mala ne mazāka
par 3543 pix.), no tām atlases kārtā konkursa rīkotāji izgatavos 30x45cm fotogrāfijas prezentācijas izstādei.
4. Laika periods - XXI gadsimts.
5. No katra autora tiek pieņemts neierobežots skaits darbu līdz 2015. gada 1. jūnijam.
6. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas tehniku.
7. Fotogrāfijas otrā pusē jābūt skaidri salasāmiem šādiem datiem: autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, autora
precīza adrese, tālruņa numurs, e - pasta adrese, papildu informācija - komentārs par notikuma vietu, nofotografētās personas vārds uzvārds, nodarbošanās utt.
8. Darbi jāiesūta uz e-pastu varkavas.novads@inbox.lv ar norādi fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā”. Tālr.
uzziņām: 26611934, 20385972 (Maija Praņevska), e-pasts: maija.pranevska@varkava.lv.
9. Katrs autors, kura darbi būs izturējuši konkursu, saņems atzinības rakstu, vienu albuma eksemplāru, ja darbs
tiks publicēts tajā, vai izstādes katalogu.* *Šis punkts attiecas uz nolikuma mērķu 3. punktu.
10. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas prēmijas un rīkotāju (Vārkavas novada pašvaldības) diplomus
saskaņā ar žūrijas vērtējumu un skatītāju simpātiju balvu. Konkursa rezultātus vērtēs kompetenta žūrija („Latgales
fotogrāfu biedrības” biedri). Kopējā foto izstāde tiks prezentēta Vārkavas novada svētku programmas ietvaros.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Vārkavas novada svētkos. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus kā presē, tā arī iespējamā ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu.
11. Iesūtītie darbi netiks atdoti autoram, tie paliks fotokonkursa rīkotāju arhīvā.
12. Portretu autori, kuri nevēlas piedalīties konkursā, tiek aicināti iesūtīt savus darbus tieši kopējā albuma darbu kolekcijas turpmākai atlasei Latgales fotogrāfu biedrībā līdz 2016. gada 1. maijam. („Latgales
fotogrāfu biedrības” adrese: Raiņa bulvāris 9, Preiļi, LV-5301, tālrunis 29121689 - Igors Pličs, e-pasts lauraplus@inbox.lv).
13. Iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītās fotogrāfijas autortiesībām.
14. Iesniegtā darba autoram jāinformē fotogrāfijā attēlotā persona par fotogrāfijas iesūtīšanu konkursam.
15. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.

2014. gada 12. novembrī
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1717. novembra darbdiena, saskaņā ar 2013. gada 25. jūnija MK
rīkojumu, tiek pārcelta uz 22. novembri. Pamatojoties uz Vārkavas
novada domes 03.09.2010. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un
to, ka 17. novembris ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes
administrācijas un iestāžu darba laiks 22. novembrī būs līdz
plkst.13.00.

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

No 17. oktobra līdz 10.novembrim Vārkavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 jaundzimušais:
14. oktobrī pasaulē nāca Jānis Pūga! Sirsnīgi
sveicam vecākus – Anitu un Juri Pūgas.
No 17. oktobra līdz 10. novembrim Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1 mūžībā aizgājušais:
Antons Kokiņš (14.01.1937 – 08.11.2014).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

