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APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS
2015. GADAM

Pašvaldības 2015. gada pamatbudţetā plānoti ieņēmumi 1 492 414 EUR; plānoti izdevumi 1 672 504
EUR, budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā,
190 090 EUR, parāds uz 2015. gada 1. janvāri 302
333 EUR.
4. lpp.

2015. GADĀ JAUNI PABALSTI POLITISKI REPRESĒTAJIEM UN
I GRUPAS INVALĪDIEM

Šogad Vārkavas novadā klāt nākuši divi sociālie
pabalsti – politiski represētajām personām 20 eiro
apmērā, kurus izmaksās no 23. līdz 25. martam, un
personām ar I grupas invaliditāti - 20 eiro apmērā,
kurus izmaksās uz Ziemassvētkiem.
16. lpp.

NO 9. MARTA - IEROBEŢOTA
SATIKSME PA VĀRKAVAS NOVADA
AUTOCEĻIEM
13. lpp.
LATGALES “KAUKĀZS”– ROŢKALNU PAGASTS JEB SIMTGADNIEKU
JUBILEJU GADS
Roţkalnu pagasts, kurā ir tikai 751 iedzīvotājs, 2014.
gadā varēja lepoties ar jubilāriem, kuri ir sasnieguši
100 gadu slieksni. Janvārī tika sumināta šobrīd līvāniete, bet 93 gadus Roţkalnu pagastā nodzīvojusī
Tatjana Bogdanova, jūnijā – Boļeslavs Siksnāns, bet
decembrī - Jāzeps Strods. 2013. gada nogalē, daţas
dienas pirms savas 100. dzimšanas dienas (tajā viņš
tika guldīts zemes klēpī), mūţībā devās Eduards
Paukšte.
21. lpp.

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA
JOPROJĀM AR NEGATĪVU
BILANCI

Pērn novadā piedzimuši 17 bērni, bet mūţībā aizgājuši 46 novada iedzīvotāji; noslēgtas 2 laulības.
21. lpp.

AKTUALIZĒTS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2012 - 2018
INVESTĪCIJU PLĀNS

No 2010. - 2015. gadam Vārkavas novada pašvaldība īstenojusi 15 projektus, 4 projektu īstenošana
vēl turpinās; līdz 2018. gadam ieplānota: sporta
inventāra iegāde Vārkavas novada izglītības iestādēs; muzeja telpu jumta seguma nomaiņa; žoga
izbūve apkārt Vārkavas vidusskolas un Vārkavas
pamatskolas sporta stadioniem, izglītības iestāţu
iekšējo telpu remonts u.c.
3. lpp.

BEZMAKSAS IZRĀDE
SENIORIEM, KĀRTĒJĀ ASINS
DONORU DIENA VECVĀRKAVĀ 19. marts
24. lpp.
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DOMES LĒMUMI 2014. GADA DECEMBRĪ UN 2015. GADA JANVĀRĪ, FEBRUĀRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
2014. gada 29. decembra domes sēdē lēma:
par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014.
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.78
„Par Vārkavas novada pašvaldības budţetu 2014.
gadam”; par 2015. gada amatu saraksta apstiprināšanu; par saistošo noteikumu apstiprināšanu; par
Vārkavas novada investīciju plānu 2012.-2018.
gadam; par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
par Iepirkumu komisijas locekļa kandidāta apstip-

rināšanu; par noteikumu “Kārtība, kādā Vārkavas
novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu; par Vārkavas novada Sociālā
dienesta rīcību; par Vārkavas novada pašvaldības
īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu; par
īres un komunālo maksājumu parādiem; izskatīja M.
K. iesniegumu.

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 94
Saistošie noteikumi Nr.94

2014. gada 29. decembrī
(protokols Nr.21, 4.§)

„Par Vārkavas novada domes 2014. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.87 „Par Vārkavas
novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2014. gada 23. septembra saistošos noteikumus
Nr.87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam”.
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska
Vārkavas novada domes 2014. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.94 „Par Vārkavas novada domes
2014. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. - 2025.
gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības pamatojums.

Norādāmā informācija

2.Īss projekta izklāsts.

2014. gada 19. decembrī Vārkavas novada dome saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk ministrija) 18.12.2014. vēstuli
Nr.15.18-1e/11249 ar lūgumu atcelt Vārkavas novada domes 2014. gada 23.
septembra saistošos noteikumus Nr. 87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam”, un pieņemt lēmumu par pilnveidotās redakcijas
sagatavošanu. Ministrija izsaka iebildumus apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

Saistošie noteikumi nosaka, ka Vārkavas novada domes 2014. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 87 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu
2014.-2025. gadam” ir zaudējuši spēku.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budţetu.

Nav attiecināms.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

Nav attiecināms.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
6.Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.

Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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 AKTUALIZĒTS VĀRKAVAS NOVADA AT-

TĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012-2018 INVESTĪCIJU PLĀNS. TO IEVĒRO, PLĀNOJOT
IKGADĒJO PAŠVALDĪBAS BUDŢETU
Investīciju plānā norāda investīciju projektus, kurus
finansē (pašvaldības budţets, aizņēmums Valsts kasē
un tml.) vai kuriem finansējumu piesaista (ES fondi,
ārvalstu finanšu instrumenti un tml.) pašvaldība, bet
īstenošanu veic privātie pakalpojumu sniedzēji. Visas
pašvaldības līdz 2014. gada 30. decembrim aktualizēja
attīstības programmas vai arī investīciju plānu, apstiprināja to ar domes lēmumu un 2015. gada janvāra sākumā iesniedza VARAM un attiecīgajam plānošanas reģionam. Investīciju plānu izstrādā reizē ar attīstības
programmas izstrādi. Attīstības programmu izstrādā
periodam līdz 7 gadiem, rīcības plānu un investīciju
plānu – ne mazāk kā 3 gadu periodam.
Pašvaldība vēlas atgādināt, ka, atbilstoši šim Investīciju
plānam, novadā no 2010.-2015. gadam ir īstenoti
(pēdējie 3 projekti ir īstenošanas stadijā) šādi projekti: psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana Vārkavā, sporta stadiona būvniecība Vārkavā, Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde,
speciālistu piesaiste Vārkavas novadā (vides inženieris un
sociālais darbinieks, šis projekts vēl turpinās), atpūtas kompleksa ierīkošana Vārkavā, Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, Vārkavas novada izglītības iestāţu informatizācija, ceļa VanagiKļavinski 0.00-1.04 km rekonstrukcija, ceļa Vet. iecirknis–luterāņu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcija, ceļa
Brokavski-Dolgais Bors 0.00-1.03 km rekonstrukcija,
ceļa Raunieši-Slapkava-Mačāni 0.00-1.03 km rekonstrukcija, ceļa Pilišķi-Vēverovka 1,8-3,4 km rekonstrukcija, brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavā,
pārvietojamā rotaļu laukuma iegāde Vārkavas novadā,
tautu tērpi iegāde tautu deju kolektīvam “Vanagi” un
folkloras kopai “Dzeipurs”, Vārkavas vidusskolas novadpētniecības muzeja remonts un telpu iekārtošana,
publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas
novadā, tautas tērpi folkloras kopai “Volyulodzeitei”.
Plānotie projekti 2015.-2018. gadā prioritārā secībā:
sporta inventāra iegāde Vārkavas novada izglītības iestādēs, muzeja telpu jumta seguma nomaiņa, ţoga izbūve apkārt Vārkavas vidusskolas un Vārkavas pamatskolas sporta stadioniem, izglītības iestāţu iekšējo telpu remonts, muiţas pils jumta, logu rekonstrukcija,
daudzdzīvokļu māju siltumnoturības pasākumi ēkām
Vecvārkavā un Rimicānos, ciemata ielu izgaismošana
un trotuāru izbūve, ceļu rekonstrukcijas projekti, muižas pils pagraba telpu rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Rimicānos un Vārkavā,
Vārkavas pamatskolas telpu siltināšana, kapličas izbūve
Vārkavas kapos, Dubnas upes pļaušanas un tīrīšanas
darbi.
2015. gada 12. martā

Janvārī notika 2 Vārkavas novada domes ārkārtas sēdes (6., 8. janvārī), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (8. janvārī), Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (20. janvārī) un kārtējā domes
sēde (27. janvārī).

6. janvāra domes ārkārtas sēdē lēma: par
Vārkavas novada kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā; par izsoles rezultātu apstiprināšanu; par SIA „Preiļu slimnīca ” kapitāla
daļām; par Iepirkumu komisijas ziņojumu.
8. janvāra domes ārkārtas sēdē lēma par:
par precizējumu lēmumā; par Vārkavas novada domes lēmuma atcelšanu.
27. janvāra domes kārtējā sēdē: pašvaldības izpilddirektors atskaitījās par darbu; lēma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2015. gadam iedalīšanu; par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2015.
gadam iedalīšanu; par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par zemes
gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
zemes ierīcības projekta izstrādi; par Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures
un tūrisma centra komunikācijas politikas
apstiprināšanu; par Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures un tūrisma centra pētniecība darba politikas apstiprināšanu;
par stundas tarifa likmes noteikšanu; par
Vārkavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budţetu 2015. gadam” apstiprināšanu;
par grozījumu lēmumā; par pamatlīdzekļu
norakstīšanu un ņemšanu uzskaitē; par derīgo izrakteņu atradnēm; par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu; par Vet. iecirknis - luterāņu baznīca ceļu; izskatīja iesniegumus.

 APSTIPRINĀTS VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS 2015. GADAM
Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.3.,9 &)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.95 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budţetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudţeta 2015.gadam ieņēmumus 1 492 414 EUR apmērā,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumus, atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 1 672 504 EUR apmērā, kā arī naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada
sākumā 190 090 EUR un naudas līdzekļu atlikumu 10 000 EUR gada beigās, saskaņā ar 1. pielikumu.
3. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības speciālā budţeta 2015.gadam ieņēmumus 79 474 EUR apmērā un izdevumus 104 918 EUR apmērā ar budţeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 29 380,62 EUR
apmērā un uz gada beigām 3936,91 EUR apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
4. Noteikt, ka speciālā budţeta līdzekļi dabas resursu nodoklis 1345,00 EUR tiek izlietoti atkritumu šķirošanas laukumu ţoga iegādei, saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2015.gadam ar budţeta līdzekļu
atlikumu uz gada sākumu 2 701,59 EUR un ieņēmumus 500 EUR apmērā un izdevumus 3201,59
EUR, saskaņā ar izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu.
6. Apstiprināt finansējumu Vārkavas un Roţkalnu pagastu pārvalţu funkciju nodrošināšanai no novada
pašvaldības līdzekļiem 135 658 EUR apmērā.
7. Apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus Vārkavas novada pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumos 110 268 EUR apmērā.
8. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumus 2015.gadā saskaņā ar 3.pielikumu.
9. Apstiprināt no Vārkavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudţetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 15 000 EUR apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budţeta grozījumiem Vārkavas novada dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”. Visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budţeta grozījumos, kurus pieņem Vārkavas novada dome.
10.Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāţu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2015.gadā par vienu
mēnesi Vārkavas vidusskolā 52,69 EUR, Vārkavas pamatskolā 105,58 EUR, Rimicānu PII 134,47
EUR, saskaņā ar 4. pielikumu.
11. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-3. klašu skolēnu brīvpusdienām,
izpildītājs ir Vārkavas novada domes administrācija.
12.Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budţeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes administrācija.
13.Noteikt, ka Vārkavas novada domes grāmatvedības nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un
kredītsaistībām 2015.gadā jānodrošina Valsts kases kredītu pamatsummas atmaksa un kredītu procentu samaksa.
14.Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par projekta realizēšanu un apstiprina projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2015.gadā plānotajam apjomam
iekļauj budţeta grozījumos.
15.Noteikt, ka budţeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budţeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām
un funkcionālajām kategorijām, kādā tiem dome asignējusi līdzekļus. Nepieciešamības gadījumos savlaicīgi iesniegt budţeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs.
16.Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budţeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem
ieņēmumiem. Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāţu vadītājiem mēnesī
nepārsniegt 1/12 daļu no 2015. gada apstiprinātā budţeta apjoma iestādei.
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17. Novada iestāţu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budţeta ietvaros iestādes izdevumu sadalījumu pa atsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem un iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājam nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudţeta apstiprināšanas.
18. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītības
iestāţu 4.-12. klašu skolēnus līdz 2015.gada 31.decembrim
19. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecīgās
iestādes budţetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāţu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā.
20. Iestāţu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” prasībām.
21. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza.
22. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie
skar attiecīgo budţeta izpildītāju.
23. Noteikt, ka biedrības, kuras darbojas novada teritorijā, drīkst izmantot pašvaldības budţeta līdzekļus
katra 142 EUR apmērā, saskaņojot ar domes izpilddirektoru.
24. Noteikt, ka pašvaldībā deklarētajām represētajām personām un pirmās grupas invalīdiem, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 20 EUR apmērā vienu reizi gadā.
Domes priekšsēdētāja A.Brakovska
PAMATBUDŢETA IEŅĒMUMI 2015. GADAM
Kods

1.1.1.2
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.2.
4.1.2.2.
4.1.3.0
4.1.3.2.
9.4.2.0.
9.4.5.0.
9.4.6.0.
9.4.9.0.
9.5.1.1.
9.5.1.4.
9.5.2.1.

1.pielikums

Ieņēmumi pēc klasifikācijas

Plāns 2015.
gadam EUR

Izpilde 2014.g. EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma par zemi iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
inţenierbūvēm
Nekustamā īpašuma par ēkām iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citām
funkcijām bāriņtiesā
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu
Valsts nodeva un maksājumi par spec. atļaujām, licencēm
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budţetā
Nodeva par pašvaldības izstrādāto dokumentu saņemšanu
Nodeva par tirdzniecības atļaujām
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

441 984

486311,6

87 400

97012,23

2015. gada 12. martā

16737,32
19 838

24206,42

3 030

287,83
3475,45
744,2

1 000

1305,55

50

56

300

313,5

150

149,45

30
240
500

35,36
241,94
547,77
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10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

8 900

8998,53

12.3.1.2.

Ieņēmumi no privatizācijas

2665

0

12.3.9.9.

9 900

9938,29

13.5.0.0.

Iepriekš neklasificētie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpašuma iznomāšanas

860

860,67

18.6.2.0.

Valsts budţeta transferti noteiktam mērķim

171 556

253178,13

29 790

88929,56

616 966

559180,02

1 615

47438,34

49 230

39230

19 000

19138,32

18.6.3.0
18.6.4.0.
18.6.9.0.

Valsts budţeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budţeta iestāţu
transferti

19.2.0.0

Valsts budţeta dotācija finanšu nepieciešamības
neizlīdzināmās apakšējās robeţas nodrošināšanai
Transferti ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

21.3.4.0.

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

5

8

21.3.7.0.

Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem

15

17,27

21.3.8.1.

Ieņēmumi par nomu un īri

2 600

2635,67

21.3.9.3.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem
noteiktie ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem
noteiktie ieņēmumi

2 200

2276,76

21 900
190

21941,15
198,75

250

284,6

250

284,6

1 492 414
190 090
1 682 504

1685963,28

18.6.9.0.

21.3.9.4.
21.3.9.9.
21.4.2.9.
21.4.2.9.

KOPĀ
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2015
Kopā

Domes priekšsēdētāja A.Brakovska
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VĀRKAVAS NOVADA DOMES IESTĀŢU UN NODAĻU PAMATBUDŢETA IZDEVUMI 2015. GADAM

1. pielikums
Iestādes/nodaļas nosaukums

Novada domes administrācija
Vārkavas pagasta pārvalde
Roţkalnu pagasta pārvalde
Vanagu IAC
Dzimtsarakstu nodaļa
Bāriņtiesa
Sociālais dienests
Sociālie pabalsti
Būvvalde
Vārkavas vidusskola
Vārkavas pamatskola
Rimicānu PII
Kultūras centrs
Muzejs
Vārkavas bibliotēka
Upmalas bibliotēka
Arendoles bibliotēka
Roţkalnu bibliotēka
Vanagu bibliotēka
Civilā aizsardzība
Vides aizsardzība
Lauksaimniecība
Kredīta atmaksa
Kredīta procenti
Projekts "Speciālistu piesaiste"
Sporta skola
Komunālais dienests
Transporta nodaļa
Vēlēšanu komisija
Projekts Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Transferti izglītībai
Transferti sociālajai palīdzībai
Mērķdotācija pedagogu algām
Līdzfinansējums projektiem
Neparedzētie izdevumi
Tautas mākslas kolektīvi
Asistenti
Tautas tērpu projekts
Privatizācijas līdzekļi

Plānoto izdevumu tāmes 2015.
gadam
EUR
219 692
68 073
67 585
38 603
2 700
10 866
38 092
90 456
12460
121 121
97 730
53 503
83 689
11 664
8 964
8 913
6 761
8 480
6 938
8 444
23 706
12 252
75 595
19 630
6 522
33 787
97 017
86 448
200
15 890
30 000
45 000
161 056
62 120
15 000
1 615
13 490
5 777
2 665

KOPĀ
Atlikums uz 31.12.2015

1 672 504
10000

Kopā

1 682 504

Izdevumi izpilde 2014. gadā
EUR
217 945,85
55 950,43
52 144,05
25 955,55
2 211,76
9 683,76
32 602,76
78 334,86
9 960
101 795,35
69 596,34
45 947,08
73 451,38
10 601,93
7 735,51
8 158,68
5 735,11
7 484,92
6 809,44
6 778,2
19 866,4
12 467,24
92 194
15 839,75
5 891,44
31 378,4
81 588,8
80 099,56
253,24
22 765,95
41 694,17
248 747
2155,05
7 415,96
1 754
10 109,48

1 503 103,4

Domes priekšsēdētāja A.Brakovska

2015. gada 12. martā
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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŢETS 2015. GADAM
Atlikums uz 01.01.2015
28 535
Plānotais finansējums 2015. ga79 474
dam
KOPĀ
108 009
AUZ autoceļu uzturēšana ziemā
sniega tīrīšana
7 050
11,01 EUR par 1 km
SO satiksmes organizēšana
ceļa zīmes (bojātās, iztrūkstošās)
550
SU grants seguma uzturēšana
AK autoceļu kopšana

autoceļa klātnes planēšana, profilēšana, seguma atjaunošana
apauguma noņemšana
grāvju tīrīšana
zāles pļaušana
būvuzraudzība ceļam
tehniskie projekti

Ceļu remonts
Izdevumi kopā 2015 gadā
Atlikums gada beigās
2. Speciālais budžets, dabas resursu nodoklis
Atlikums uz 01.01.2015.
Plānotais finansējums 2015. gadam
Žoga iegāde atkritumu šķirošanas
laukumiem
Atlikums gada beigās

16 920
5 300
0
14 593
59 660
104 073
3 936
845,91
500,00
1 345,00
0,91

2.pielikums

9
4.pielikums
Vārkavas novada izglītības iestāţu uzturēšanas izmaksas uz 1 audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015.gadā

Klasifikāc.
kods

1100
1200
2100
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2310
2320
2340
2350
2360
2370
2400
5233

Rādītāju nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāţu uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomu)
Biroja preces un inventārs
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
(izņemot degvielas izdevumus)
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšana
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Skolēnu vai audzēkņu skaits 2014./15. māc.g.
Izdevumi gadā uz 1 skolēnu EUR
(norēķiniem ar citām pašvaldībām
Izdevumi mēnesī uz 1 skolēnu EUR
(norēķiniem ar citām pašvaldībām)

2014.gada budţeta kases izpilde EUR
Rimicānu
Vārkavas
Vārkavas
vidusskola

pamatskola

PII

91502
64679

65884
48367

45183
32580

12885

10255

6868

130
1207
5386

562
3648

932
1687

710

252

304

944
413

1549
-

349
-

75
1252

402

665

56

-

674
-

1928

523

916

346
353
1138

18
71
237

118
40
50
-

145

52

28

631,05

1267,00

1613,68

52,59

105,58

134,47

Paskaidrojuma raksts un Vārkavas novada domes priekšsēdētājas ziņojums
par Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada budţetu
Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada budţeta sagatavošana.
Vārkavas novada pašvaldības 2015. gada budţets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budţetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budţetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, likumā „Par valsts
budţetu”, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.
Vārkavas novada pašvaldības budţets sastāv no pamatbudţeta un speciālā budţeta. Speciālā budţeta ieņēmumus 2015. gadā veido autoceļu transferti, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.
2015. gada 12. martā
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Kopējais iedzīvotāju skaits Vārkavas novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas 2015. gada
janvārī 2188 – iedzīvotāji (Roţkalnu pagastā – 738, Upmalas pagastā – 822, Vārkavas pagastā – 628).
Vārkavas novada teritorijas kopplatība – 28 788,2 ha (Roţkalnu pagastā - 11 152,2 ha, Upmalas pagastā - 9 796,7 ha, Vārkavas pagastā – 7 858,3 ha).
Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie bezdarba
rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā daţādos
Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis Latgalē 2015. gada janvārī 17,8% (2013. gada attiecīgajā
periodā – Latvijā 10,9% ) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. (...)
2015. gadā un turpmākajos trijos gados Vārkavas novada pašvaldības galvenais uzdevums ir budţeta
iespēju robeţās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības finansēto
novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Vārkavas novada
pašvaldības attīstības programmu.
Saskaņā ar 2012.gada 18. decembrī valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta Noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni sākot no 2013.gada pašvaldības pilnībā finansē Garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta izmaksu iedzīvotājiem, un tas noteiks ir 49,80 eiro apmērā. Lai mazinātu sociāli ekonomiskās problēmas iedzīvotājiem, Vārkavas novada pašvaldība 2015. gadā ir pārskatījusi daţādu sociālā
atbalsta formu piemērošanu novada iedzīvotājiem. Tās ir: brīvpusdienas visiem Vārkavas novada vispārizglītojošo iestāţu bērniem (izņemot 1.un 2. 3. klasi), bērna piedzimšanas pabalsts novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem, vienreizējs pabalsts medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai, mājokļa pabalsts, vienreizējs
ārkārtas pabalsts krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), pabalsts aprūpei vientuļiem cilvēkiem, pabalsts audţuģimenēm, mācību pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības līdz
24 gadu vecumam, pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, mācību līdzekļu iegādei katram skolēnam, vienreizējs pabalsts no apcietinājuma atbrīvotām personām, vienreizējs transporta pakalpojums hemodialīzes pacientiem, bēru transporta pabalsts, bēru pabalsts, vienreizējs pabalsts represētām personām un pirmās grupas invalīdiem.
Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana pēdējos gados valstī nav veikta, palielinās sociālā nevienlīdzība un, pieaugot patēriņa cenām, arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzība. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, pašvaldība 2015. gadā un turpmākajos gados centīsies līdzsvarot atalgojumu zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
2015. gadā Vārkavas novada pašvaldība tupinās realizēt sekojošus projektus:
Nr.
Projekta nosaukums
1.
Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012
2.
Tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite”
Nr.14-03-ll12-l413201-000005
3.
Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un iekārtošana
Nr.13-03LL12-L413204-000015
4.
Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VARAA/039
2015. gadā Vārkavas novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāţu un struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana.

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības pamatbudţetu
1. Ieņēmumu daļa. Pašvaldības 2015. gada pamatbudţetā plānoti ieņēmumi 1 492 414 EUR apmērā, tai
skaitā: nodokļu ieņēmumi 552 252; nenodokļu ieņēmumi 24 595; transfertu ieņēmumi 888 157; maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 27 410.
2. Izdevumu daļa. Pašvaldības 2015. gada pamatbudţetā plānoti izdevumi 1 672 504 EUR apmērā, no
tiem: vispārējie valdības dienesti - 434 148; sabiedriskā kārtība un drošība - 8 444; ekonomiskā darbība 195 747; teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 97 017; vides aizsardzība - 23 706; atpūta, kultūra un
reliģija - 137 024; izglītība - 496 397; sociālā aizsardzība - 204 426.
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3. Finansēšana. Aizņēmumu atmaksa - 75 595 (EUR). Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā 190 090
EUR. Vārkavas novada domes parāds uz 2015. gada 1. janvāri 302 333 EUR t. sk. Valsts kasei - 302
333 EUR.
Informācija par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budţetu
1. Ieņēmumu daļa. Pašvaldības 2015. gada speciālajā budţetā plānoti ieņēmumi 84 477 EUR apmērā.
2. Izdevumu daļa. Pašvaldības 2015. gada speciālajā budžetā plānoti izdevumi 105 418 EUR apmērā, tai
skaitā: ceļu uzturēšana ziemas periodā - 7 050, grants seguma mehanizēta atjaunošana - 16 920, autoceļu
kopšana - 5 300, ceļa zīmju izgatavošana – 550, tehnisko projektu izstrāde - 14 593, ceļu remontdarbi 59 600, žoga iegāde atkritumu šķirošanas laukumiem - 1345.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska
Februārī notika 1 Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (3. februārī), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (17.

februārī), Finanšu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas apvienotā
sēde (17. februārī), kārtējā domes sēde (24. februārī).

3. februāra domes sēdē lēma par: par derīgo izrakteņu atradnēm; par noteikumu “Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta skolas audzēkņu dalībai sporta sacensībās” apstiprināšanu; par koku izgriešanu; par
grozījumiem 2012. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.33 “Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos”; par Vārkavas muiţas pils II stāva foajē grīdas segumu.

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 96
Saistošie noteikumi Nr.96

Vecvārkavā (protokols Nr.4., 4.§)
Vārkavas novada domes 2015. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.96 „Grozījumi Vārkavas novada
domes 2012. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
2011. gada 25. janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.75
"Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 41.6 punktu

1. Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2012.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.33
„Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi), nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības), pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – APSD), kā arī bezdarbnieku izvērtēšanu un iesaistīšanu”;
1. 2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Personas APSD tiek iesaistītas rindas kārtībā, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras
(turpmāk – NVA) piestādīto bezdarbnieku sarakstu.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Pašvaldībai ir tiesības iesaistīt APSD programmā prioritārā kārtā personas ar noteiktu specialitāti:
3.1. meţstrādnieki;
3.2. šuvējas;
3.3. celtnieki;
3.4. personas ar motorzāģa un krūmgrieţa tiesībām;
3.5. atslēdznieks;
3.6. galdnieks;
3.7. metinātājs;
3.8. mūrnieks;
3.9. daiļdārznieks, florists;
3.10. dizainers.”

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
2015. gada 12. martā
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Paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.96
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas raksturojums.

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi nosaka bezdarbnieku iesaistīšanu
ņemot vērā ģimenes stāvokli, līdz ar to izveidojas situācija, ka daudzi bezdarbnieki netiek iesaistīti, tādejādi nepieciešams grozīt šobrīd spēkā esošos noteikumus.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums.

Tiks noteikts, ka bezdarbnieki tiek iesaistīti algotajos pagaidu darbos rindas kārtībā saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras piestādītajiem sarakstiem un ņemot vērā prioritāti.

Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts.

Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles
principiem” 141.² punkts nosaka, ka Algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos iesaista bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas,
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.
Minēto noteikumu 141.6 punkts nosaka, ka Nodarbinātības valsts aģentūra atbilstoši noteikumu 141.² punktā minētajiem kritērijiem veic algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistāmo bezdarbnieku atlasi, un pašvaldība atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaista
bezdarbniekus algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro bezdarbnieku iesaistes
kārtību vai rindas kārtībā, ja pašvaldībā šādi noteikumi nav izstrādāti.

Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz pašvaldības budţetu.

Īstenojot saistošos noteikumus, samazināsies pašvaldības sociālā palīdzības budţeta izmaksas (garantētā minimālā ienākuma nodrošināšana).
Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām
procedūrām.
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu.

Nav attiecināms.
Administratīvās procedūras netiks mainītas.

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav veiktas.
Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā avīzē “Ozolupe” un mājas lapā
internetā www.varkava.lv.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska

24. februāra domes sēdē lēma: par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; par zemes iznomāšanu; par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai; par nekustamā īpašuma Padomes ielā 45, Vecvārkavā, Upmalas
pagastā, Vārkavas novadā, kadastra Nr.7690 005 0446 atsavināšanu; par grozījumiem lēmumā; par nekustamā īpašuma “Saulītes”, Onckuļos, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, daļas pārņemšanu pašvaldības
īpašumā; par saistošo noteikumu apstiprināšanu; par Vārkavas novada kultūras centra vadītāja apstiprināšanu; noteikumu par pašvaldības atbalstu skolēnu dalībai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un pasākumos apstiprināšana; par projektu “Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”;
par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budţetu 2015. gadam”;
par pašvaldības autoceļu slēgšanu; par ceļu “Vet.iecirknis - luterāņu baznīca”.
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 NO 9. MARTA - IEROBEŢOTA SATIKSME PA VĀRKAVAS NOVADA AUTOCEĻIEM

24. februāra Vārkavas novada domes sēdē tika nolemts no 2015. gada 9. marta ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem (autoceļu
saraksts – sk. pielikumu) transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām). Ierobeţojums darbosies līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobeţojumu atcelšanu. Papildu informācija pa tālr. 29446486 (pašv. izpilddirektors E.Sparāns).
Pielikums, apstiprināts ar Vārkavas novada domes 24.02.2015 sēdes lēmumu Nr.57 (protokols Nr.5.,13&)

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

Ceļa nosaukums un ceļa numurs pēc teritoriālā plānojuma kartes

1.

Vanagi-Kļavinski-Vilcāni (Nr.1)

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.

Meţarijas-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-Brieţi (Nr.19)

3,03

15.

Brieţi-Jadvigova-Strodi (Nr.20)

6,13

16.

Brieţi-Lapsas (Nr.21)

1,34

17.

Rimicāni-Birţi-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

25.

Novasele-Šustas ezers-Šaripovka (Nr.35)

5,30

26.

Borkava-Aizpūrieši (Nr.36)

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

2015. gada 12. martā

Ceļa garums (km)
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Vārkavas novada „B” grupas ceļu saraksts
32.

Apvedceļš – Mazie Klapari (Nr.38)

1,33

33.

Zibergova-Pūtkas-Klapari (Nr.59)

3,48

34.

Līdumnieki-Luterāņu baznīca

1,75

Vārkavas novada „C” grupas ceļu saraksts
35.

Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca (Nr.60)

2,10

36.

Brokavski-Dolgais Bors

1,03

 STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 97
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2015 .gada24.februāra
lēmumu Nr. 52 (prot. Nr.5,8.§)

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.97 “DZĪVOKĻA PABALSTS BĒRNIEM BĀREŅIEM UN BĒRNIEM, KURI PALIKUŠI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas
kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).
2. Dzīvokļa kompensējamā platība šo noteikumu izpratnē ir platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai.
3. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā Vārkavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
II. Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprēķināšanas kārtība
4. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.
5. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, šādā
apmērā:
5.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 0,40 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;
5.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres
maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām):
5.2.1. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – 0,75 euro par 1 m2 mēnesī par laika periodu no
1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;
5.2.2. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 2 m3 mēnesī;
5.2.3. elektroenerģijai – līdz 50 kWh mēnesī;
5.2.4. aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 2 m3 mēnesī;
5.2.5. dabasgāzei – līdz 3 m3 mēnesī;
5.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 1,00 euro mēnesī.
6. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz
īrējama dzīvojamajā telpā esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.
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7. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītāj, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs
ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa
pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.
III. Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība
8. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz
Dienestā iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu),
kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.
9. Dienests, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un
pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.
10. Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Pārvaldē pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.
11. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
12. Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas Dienestā
ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.
13. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.
14. Ja Dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu 13.punktā minētās
prasības, Dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.
15. Dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Dienests
konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.
16. Ja pabalsta pieprasītājs patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, Dienestam ir tiesības pieprasīt no pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošus dokumentus.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Dienesta pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko
rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Vārkavas novada domē.
18. Vārkavas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.97
„Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.

2015. gada 12. martā

Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu (stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī), pašvaldība domei ir pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audţuģimenē vai pie
aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu,
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pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. 2
panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem
noteikumiem nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
Līdz ar minēto nepieciešams ir nepieciešams izdot attiecīgus
saistošus noteikumus.
Jaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu
segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš- Prognozētie ar dzīvokļa pabalsta izmaksu saistītie izdevumi:
valdības budţetu.
 izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu – 12,00 euro (30
m2 x 0,40 euro)
 siltumenerģija apkures nodrošināšanai – 22,50 euro (30 m2
x 0,75 euro);
 siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai
– 1,82 euro (2 m3 x 0,91 euro);
 aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 2,56
euro (2 m3 x 1,28 euro);
 elektroenerģija – 8,50 euro (50 kWh x 0,17euro);
 dabasgāze – 2,49 euro (3 m3 x 0,83 euro);
 sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,00 euro (1 cilv. x
1,00 euro).
Pa gadu (12 mēneši) x 10 cilvēki x 50,00
euro=6000 euro
Izmaksāt 50 euro mēnesī.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām.

Noteikumu izpildi nodrošinās Vārkavas novada domes Sociālais dienests.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja A.Brakovska

SOCIĀLĀS JOMAS JAUNUMI
2015. gadā jauni pabalsti - politiski represētajiem un I grupas invalīdiem

Šogad Vārkavas novadā klāt nākuši divi sociālie pabalsti – politiski
represētajām personām 20 eiro apmērā, kurus izmaksās no 23. līdz
25. martam un personām ar I grupas invaliditāti - 20 eiro apmērā,
kurus izmaksās uz Ziemassvētkiem. Pabalsti ir vienreizēji, tos varēs
saņemt Vārkavas, Roţkalnu pagastu pārvaldēs, Upmalā, novada domē,
kā arī IAC „Vanagi”. Ja nav iespējams pašiem nokļūt līdz izmaksas
vietām, lūdzu informēt pa telefonu 28383161 (sociālais dienests) līdz
20. martam, lai varētu noorganizēt izmaksu mājās, vai arī pārskaitīt uz
kontu, ja tāds ir un Jums tas ir izdevīgi. Politiski represēto personu saraksts ir veidots, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzi (uz 17.02.2015).
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NOVADA ATTĪSTĪBA

Vārkavas novada bērnu un jauniešu
folkloras kopai “Volyudzeite” būs
jauni skatuves tērpi
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Šī gada 13. februārī Vārkavas novada dome ir saņēmusi projekta “Tautas tērpu iegāde folkloras kopai
“Volyudzeite”” apstiprinājumu. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
vides kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekta mērķis – tautas tradīciju aktualizēšana, Vārkavas novada bērnu un jauniešu auditorijai, nodrošinot
bērnu folkloras kopai “Volyudzeite” ar tautas tērpiem.
Projekta ietvaros bērnu folkloras kopai “Volyudzeite” tiks iegādāti skatuves tērpi austi meiteņu svārki, linu
meiteņu blūzes, priekšauti, tamborētas meiteņu zeķes līdz celim, meiteņu kurpes, pastalas, zēnu bikses, linu
krekli zēniem, austas celu jostas, zēniem lakatiņi un saktas.
Projekta realizācijas laiks no 13.02.2015. – 31.05.2015.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 776,72 EUR, no kurām 4 296,73 EUR ir ELFLA finansējums.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, 4. rīcības ”Atbalsts lauku cilvēku spēju
attīstības sekmēšanai un aktivitāšu daţādošanai” ietvaros.

Top skolas novadpētniecības
muzejs

Šis projekts ir tapšanas stadijā. Attēlā
redzama jau izremontētā muzeja telpa.
Iekārtošanas darbi vēl turpinās.
3815,70 eiro, no tām 3434,15 EUR jeb 90% ir publiskais finansējums.

2015. gada 12. martā

2014. gada 6. augustā Lauku atbalsts dienests ir apstiprinājis projektu Nr. 13-03-LL12-L413205000015 “Skolas novadpētniecības
muzeja telpu remonts un iekārtošana”, kas tika iesniegts Eiropas
savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē. Projekta ietvaros ir
paredzēts Vārkavas vidusskolā
izremontēt telpu, kurā tiks izveidots skolas muzejs. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
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SKOLU VĒSTIS
Vārkavas vidusskola
Ne īsti ziemas, ne arī pavasara noskaņās ir aizritējuši gada pirmie divi mēneši.
Skolēni ir piedalījušies daţādos konkursos, pasākumos,
mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās.
15. janvārī mūsu skolas folkloristi Līvānos piedalījās
Dienvidlatgales novada folkloras konkursos. Stāstnieku
konkursā „Anekdošu virpulis” Raitis Domuļevs (5.kl.) un
Kristians Plots (6. kl.) izcīnīja 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz konkursu Rīgā. Konkursā „Lielais rotaļnieks” – Simonai Līnai Liepiņai (7. kl.) un Aurēlijai Pujiņai (7. kl.) – 2.
pakāpes diploms, bet Annai Zakarevičai (6. kl.) – 1. pakāpes
diploms.
Eiropas Valodu dienā izsludinātajā konkursā „Dzimtas
stāsti. Ar saknēm Latvijā”, Latviešu valodas aģentūra starp
labākajiem skolēnu darbiem ir atzinusi arī Maritas Ērgles
darbu, kurš publicēts literāro darbu krājumā. Marita saņēma
arī grāmatas autoreksemplāru.
Par dalību Vislatvijas jaunrades darbu konkursā „Kā
būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?”, kurš bija veltīts R.
Mūka piemiņai, biedrība „Preiļu NVO centrs” izteica pateicību Lāsmai Bramanei un pasniedza dāvanu karti.
16. janvārī interesenti varēja noskatīties filmu „Segvārds
Vientulis”, bet 23. janvārī vidusskolēniem novada vēsturi
apgūt palīdzēja novada vēsturnieks J. Vaivods.
6. klases skolēni un audzinātājs S. Stankevičs 1.- 7. klašu
skolēnus aicināja uz izzinošu pasākumu – spēli
„Orientēšanās zinību pasaulē -Kas? Kur? Kad?”. Pasākuma
laikā skolēniem vajadzēja atrast 6 kontrolpunktus, kur viņus
sagaidīja 6. klases skolēni ar daţādiem uzdevumiem.
No 9.- 13. februārim skolā notika projektu nedēļa, kuras tēma bija „Mana skola”. Projektu nedēļas laikā skolēni
tikās ar bijušajiem absolventiem, aizpildīja atmiņu kartes,
vāca mācību grāmatas, burtnīcas un citas ar skolu saistītas
lietas. Savāktie eksponāti tika nodoti topošajam skolas muzejam.
Katra klase bija sagatavojusi interesentu prezentāciju
par paveikto projektu nedēļā.
11. februārī atsevišķi skolēni kā „ēnas” iesaistījās Ēnu
dienas aktivitātēs.
9. klases skolēnu projektu nedēļas darbs bija Valentīndienas pasākums „Mīlestības bagātākā klase 2015”, kurā
iesaistījās 5. -12. klašu skolēnu komandas un līdzjutēji.
1.-7. klašu skolēni ar dziesmām, rotaļām un ticējumiem
centās aizbaidīt ziemu Meteņdienas pasākumā. Bērni un
vecāki degustācijai bija sarūpējuši daţādu veidu pankūkas,
jo Meteņdiena taču ir pankūku diena. Uz malkas pagalēm
tika uzrakstītas blēņas, un vēlāk pagales tika sadedzinātas
ugunskurā, jo ikviens skolēns apņēmās būt kārtīgs un rātns.
20. februārī uz savu nozīmīgāko pasākumu – Ţetonu vakaru visus aicināja 12. klases skolēni, audzinātāja un vecāki.

Šo mēnešu laikā skolas bibliotēkā arī ir
notikuši vairāki pasākumi. Skolēni piedalījās A. Sakses daiļradei veltītajā zīmējumu
konkursā, izteiksmīgās runas konkursā,
tika uzsākts krustvārdu mīklu maratons
„Lielais gudrinieks”.
2. februārī tika atklāta sveču izstāde.
Skolēni sveces zīmēja, veidoja, lēja, izšuva,
aplicēja. Sveču dienas pasākumā tika lasīti
dzejoļi par svecēm. Ar ticējumu palīdzību
tika pareģots gaidāmais laiks.
Atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu, Upmalas un skolas bibliotekāres 12. februārī visus skolēnus aicināja uz
pasākumu „Kopā par labāku internetu”.
Īpaši saspringti šajā laikā ritēja mācību
darbs. 2015. gada janvārī un februārī Vārkavas vidusskolas skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguva šādas
godalgotas vietas: vēstures olimpiādē 9.kl.
– Žaklīnai Kivleniecei - atzinība, 12. kl. –
Aigai Spiridonovai – atzinība. Latviešu
valodā: 8. kl. – Elgai Vaivodei – atzinība,
fizikā 9. kl. – Evijai Vaivodei – 3. vieta,
ekonomikā 12. kl. – Zanei Lācei – 3. vieta,
matemātikā 12. kl. – Diānai Bartusevičai –
atzinība, Andrejam Ločam – 1. vieta, Kristianam Plotam – 2. vieta, Annai Zakarevičai - 3. vieta, Aurēlijai Pujiņai – atzinība,
Rinaldam Pākstem – atzinība. Mājturībās
un tehnoloģijās – Normundam Ušackim –
atzinība.
23. februārī notika skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference, kurā 11. un
12. klases skolēni aizstāvēja savus darbus.
Par labākajiem tika atzīti: Māra Brakovska
darbs ”Kalupes ezera ziemeļdaļas makrofītu izpēte” (vadītāja I. Ločmele), Maritas
Ērgles darbs „Vārkavas vidusskolas skolotāju neverbālā saskarsme’ (vadītāja I. Some), Natālijas Vilcānes darbs „Plaša patēriņa cenu monitorings gadu pēc eiro ieviešanas” (vadītājs S. Stankevičs).

Mirklis no Valentīndienas pasākuma.
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Ar labiem panākumiem vairākās sacensībās piedalījās arī mūsu skolas sportisti.
„Policijas kausā” Vārkavas vidusskolas
komanda izcīnīja uzvaru.
„Lāses kausa” Preiļu zonā vecākās
grupas jaunieši izcīnīja uzvaru un tiesības
startēt Rīgā finālā, vidējās grupas zēni ieņēma 4. vietu.
„Mazajā balvā” kopvērtējumā kausus
izcīnīja Patriks Pākste un Andis Briška,
kopvērtējumā godalgotās vietas ieņēma
Elizabete Some, Jānis Cimdiņš, Vineta
Macuļēviča, Raivis Tarasovs, Dāvis Salcevičs, Viktorija Pujiņa, Melisa Vanaga, Uldis Gavars, Sigita Stivriška, Gatis Tarasovs.
Piedalījāmies arī Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikā: „B” grupas jaunieši
Rīgā un „A” grupas juniori Kuldīgā. Šoreiz
godalgotas vietas netika izcīnītas, taču starti vieš cerības vasaras sezonai.
28.februārī notika Vārkavas vidusskolas balvas izcīņa vieglatlētikas sacensībās
trīscīņā.
2005.g.dz. un jaunākajā grupā: R. Vilcānam – 1. vieta, E. Jaudzemam – 2. vieta,
S. Poplavskai – 3. vieta; 2004.g.dz. : J.R.
Cimdiņam – 1. vieta, V. Macuļēvičai un
R. Tarasovam – 2. vieta; 2003.g.dz.: V.
Pujiņai un K. Lācim – 1. vieta, M. Vanagai
un A. Briškam - 2. vieta; 2002.g.dz.: S.
Stivriškai – 1. vieta, A. Zakarevičai – 2.
vieta; 2001.g.dz.: V. Vanagai – 1. vieta, V.
Macuļēvičam – 2. vieta, S. Rudzātam 3.vieta; 2000.g.dz.: A. Pujiņai un K. Pavlovam – 2. vieta, S. L. Liepiņai un D. Gavaram – 3. vieta; 1999.g.dz. E. Zalānam un
S. Ceplei – 2. vieta, D. Vanagam – 3. vieta;
1998.g.dz.: A. Vilcānei un N. Plotam – 1.
vieta, A. Tarasovai un U. Valainim – 2.
vieta, A. Macuļēvičam – 3. vieta; 1996.1997.g.dz.: D. Bartusevičai un A. Vanagam – 1. vieta, M. Ērglei un M. Ormanim
– 2. vieta.
Pašreiz 1.-11.klašu skolēni var sākt priecāties par silto pavasara saulīti un gājputnu
dziesmām, jo pavisam drīz būs pavasara
brīvdienas, taču 12.klasei priekšā nopietns
darba posms - jākārto pirmais centralizētais eksāmens svešvalodā. Lai viņiem veicas!
Vārkavas vidusskolas skolotāja H. Ērgle

JAUNĀKAIS ROŢKALNU BIBLIOTĒKĀ
Sniegs nokusis. Gaiss smarţo kaut kā savādāk, un saule silda
aizvien vairāk… Debesis kļuvušas dziļākas. Ziema ir gandrīz galā,
un mēs jau ar marta pirmajām dienām, kā katru gadu, gaidām pavasari – aizvien un aizvien no jauna. Pavasaris sākas ar skaņām: palāšu pilēšanu; gulbju spārnu švīkstiem; marta kaķu dziesmām; pirmajiem cīruļiem.
Jau aizskrējuši, aizkūleņojuši vai aizripojuši šī gada divi
pirmie mēneši. Atskaites par pagājušo gadu jau sen uzrakstītas, nosūtītas un noliktas mapē pie iepriekšējo gadu pārskatiem. Prieks par to, ka galvenie bibliotēkas darbu raksturojošie skaitliskie rādītāji nesamazinās, ka izsniegumu skaits pat
ir pieaudzis, tas nozīmē ka cilvēki joprojām lasa. Paldies
visiem Roţkalnu bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem - Olgai
Lazdānei, Helēnai Lazdānei, Antonam Ručam, Anitai Liepiņai, Vitai Stikānei, Janīnai Salietei, Janīnai Vaivodei. Ne mazāks paldies arī pārējiem lasītājiem un citu bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantotājiem, kuri pagājušā gada laikā
apmeklēja bibliotēku. Gada beigās pat nācās aizņemties grāmatas no citām bibliotēkām. Šogad grāmatu iegādei no pašvaldības budţeta ir atvēlēta lielāka summa un pirmais šīgada
pirkums jau ir izdarīts. Bibliotēkas krājums papildināts ar 25
jaunām grāmatām. Pieminēšu vien daţas no tām. Lai izlasītu
Līgas Blau grāmatu par Hariju Spanovski „Nekas jau nebeidzas...”, jau ir izveidojusies rinda. Latviešu oriģinālliteratūras
cienītāji var sekot līdzi Dainas Avotiņas iepriekšējos darbos„Kad lausks cērt” un „Jūlija” - iepazītajiem tēliem jaunajā
grāmatā „Rūdis’’, interesants solās būt arī Dzintara Tilaka
romāns „Sirds nemiers’’ un vēl neiepazītas autores - Lidas
Pakrastes darbs - „Spārīte”. Kriminālromānu lasītāji beidzot sagaidījuši A. Mariņinas jaunāko grāmatu ar nosaukumu „Pēdējā rītausma”. Tiem, kuri seko līdzi Di Luku ģimenes gaitām no K. Dodas darbiem, patiks arī jaunākā grāmata „Nodevība Beltērā’’. Pusaudţiem un visiem, kurus aizrauj skandināvu detektīvi, piedāvāju izlasīt somu rakstnieces
Sallas Simukas darbu trijās grāmatās – „Sārta kā asinis”,
„Balta kā sniegs” un „Melna kā ogle”. Sešas krāsainas grāmatiņas papildinājušas arī bērnu literatūras plauktu.
Bez grāmatām bibliotēkā var lasīt arī periodiskos izdevumus, laikrakstus – „Novadnieks’’ un „Vietējā Latgales
Avīze” un 12 nosaukumu ţurnālus. Ţurnālu klāstam šogad
pievienojušies - „Psiholoģija Ģimenei un Skolai” , „Spicīte”
un „Sīrups Girl”.
27. martā visus interesentus aicinu apmeklēt jau 14.
Grāmatu svētkus Preiļos. Visas dienas garumā ir iespējams
apmeklēt sagatavoto kultūras programmu, iegādāties jaunākās grāmatas, pusdienu pārtraukumā nogaršot putru un
svētku noslēgumā baudīt muzikālo pārsteigumu.
Grāmatas stāsta par to maģiju, ko slēpj dzīve. Par maģiju, kas nemainās līdzi laikam un savieno mūsdienas ar pagātni. Tajās ir paslēptas atbildes uz visiem jautājumiem.
Skaistu šo pavasari vēlot - Vārkavas novada Roţkalnu
bibliotēkas vadītāja Iveta Some

2015. gada 12. martā
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INFORMĒ “PREIĻU SAIMNIEKS”
LŪGUMS SLĒGT LĪGUMUS PAR
SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU
SIA „Preiļu saimnieks” aicina Vārkavas novada iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri to vēl nav paspējuši izdarīt, neatlikt uz vēlāku un slēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu. Atkritumi, kas izmesti neatļautās vietās vai aprakti
zemē, negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes ūdens piesārņojumu un veicina augsnes
un ainavas degradāciju. Arī lauku iedzīvotājiem ir tiesības
dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu normām sakārtotā vidē!
Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties pie SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas Igolnieces, Preiļos, Rīgas ielā
4, tel. 29420721. Ar juridiskām personām līgumus slēdz
SIA „Preiļu saimnieks” juriste Līga Bruzgule, Preiļos, Liepu ielā 2, tel. 26595354.
A I C I N Ā M P I E D A L Ī T I E S !
B Ū S I M A T B I L D Ī G I P A R
V I D I I K D I E N Ā !

28.martā no 20:30-21:30 jau devīto reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus
stundas garumā, aicina domāt par klimata pārmaiņām un
individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru
gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti
Zemes stundas svētkus sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus.
Atgādinām, ka apgaismojuma izslēgšana Zemes stundas
laikā ir simbolisks ţests, Pasaules Dabas Fonds aicina iepazīties ar Zaļo Biroju - praktisku vides pārvaldības
sistēmu, kuras mērķis ir palīdzēt motivēt darbiniekus
rīkoties videi draudzīgāk, uzlabot vides apziņu, kā arī
ietaupīt izmaksas organizācijas ikdienas dzīvē.
Zemes stunda ir šobrīd lielākā globālā akcija, kas aktualizē klimata izmaiņu kritisko situāciju. Akcijā pagājušajā gadā piedalījās
simtiem miljonu cilvēku vairāk nekā 128 valstīs 4000 pilsētās. Arī
Latvijā Zemes stundā piedalījās daudzas pašvaldības, izslēdzot apgaismojumu nozīmīgiem, simboliskiem objektiem, kā arī organizējot
īpašus Zemes stundas pasākumus.

VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI
VARĒS ŠĶIROT ATKRITUMUS
Jau tuvākajā laikā Vārkavas novadā atkritumu apsaimniekotājs SIA „Preiļu saimnieks” ieviesīs atkritumu dalīto vākšanu –
tas nozīmē, ka blakus jau esošajiem konteineriem, kuri paredzēti parastajiem sadzīves
atkritumiem, tiks izvietoti konteineri atkritumu šķirošanai, informē Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja.
“Arī iedzīvotājiem laukos ir tiesības piedalīties atkritumu šķirošanā,” uzsver Vineta
Igolniece. Sadarbībā ar Vārkavas novada
pašvaldību tiek izsvērts, kurās adresēs tiks
izvietoti šķirošanas konteineri, kuri būs divu veidu – ar dzelteniem vākiem un ar zaļiem vākiem. Konteineros ar dzelteniem
vākiem iedzīvotāji varēs mest visu veidu
papīru (avīzes, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu un polietilēna maisiņus),
izskalotas un saplacinātas sulas un piena
tetrapakas, skārdenes un konservu bundţas,
šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas
pudeles (HDPE), savukārt konteineri ar
zaļiem vākiem būs paredzēti stikla pudelēm
un stikla burkām. Lai gan atkritumus šķirot
ir vienkārši, taču tas jādara ļoti apdomīgi un
jāievēro, kurš konteiners kam paredzēts, jo
citādi var sanākt, ka šķirotie atkritumi kļūst
nederīgi otrreizējai pārstrādei (piemēram,
slapjas ēdiena atliekas konteinerā ar dzeltenu vākiem sabojā makulatūru), kas ir šķirošanas mērķis. Atkritumus šķirojam, lai ietaupītu dabas resursus, no izlietotajām precēm atkārtoti raţojot produktus un izejvielas.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa vērš uzmanību, ka šopavasar tiks rīkota lopbarības ruļļu plēvju izvešanas akcija, un zemnieki, kuri vēlas piedalīties, jau tagad var pieteikties. Ja ir kādi jautājumi saistībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai šķirošanu, lūgums sazināties ar Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721.
Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
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PRAST DZĪT TAISNU, PLATU UN GLUDU VAGU...

2014. gada 18. decembrī Rožkalnu pagasta Rimicānos ļoti
omulīgā, sirsnīgā un līksmā gaisotnē savu simto dzimšanas
dienu nosvinēja Jāzeps Strods (attēlā kopā ar dzīvesbiedri). Diţo
jubilāru sumināt bija ieradušies Vārkavas novada pašvaldības un biedrības „Dzintars 2007” pārstāvji, kā arī radi un
kaimiņi. Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska pauda gandarījumu, ka pusotra gada laikā,
kopš viņa ir domes priekšsēdētāja, Jāzeps jau ir trešais simtgadnieks, ko viņa sveic. Viņa uzsvēra, ka vienkāršais un strādīgais lauku cilvēks ir Latvijas pamats un lepnums.

Jāzeps ir dzimis un uzaudzis Roţkalnu pagasta Strodos zemnieku
ģimenē, kuru Dievs bija svētījis dēliem vien. Jāzeps palika savai dzimtajai pusei uzticīgs, strādāja kolhozā
par traktoristu, kura darbu slavēja
tuvu un tālu – viņš strādāja kārtīgi,
nevienam pēc viņa nekas nebija jāpārdara. Viņa dzītās vagas allaţ bija
taisnas, platas un gludas. Lai arī klusētājs pēc dabas, taču, kad kaut ko
bildis, tas „pielipis”, kā arī viņa vārdos ieklausījās. Par krietnumu un
strādīgumu Dievs viņu ir apveltījis
ar tik garu un skaistu mūţu. Jāzepa
rāmumu lieliski papildina viņa dzīvesbiedres Veronikas (attēlā) dzirkstīgums un dzīvesprieks – kopā viņi
ir jau vairāk nekā 30 gadus. Tā, vienam otru atbalstot un palīdzot, rit
viņu mūţs.

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ 2014. GADĀ

(Apkopoja Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa)
DZIMUŠIE

LAULĪBAS

 2014.gadā Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas divas laulības: Inesei
Mundurei (pēc laulības noslēgšanas - Pūga) un Aldim Pūgam (17.03.2014) un
Olgai Kirillovai (pēc laulības noslēgšanas
uzvārds paliek Kirillova) un Vitālijam
Šennem (18.07.2014).

18.februārī pasaulē nāca Marta Štamere!
Vissirsnīgākie sveicieni vecākiem - Lāsmai
Vaivodei-Šultei un Matīsam Štameram.

2015. gada 12. martā
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MIRUŠIE (2014. gads un 2015. gada sākums)

Uzvārds

1.Aleksandroviča
2. Avota
3. Baiks
4. Bojāre
5. Čaunāns
6. Čipāne
7. Danilova
8. Dzene
9. Garšneks
10. Golubecka
11. Ivanovs
12. Ivanovs
13. Ivule
14. Kačane
15. Kancāns
16. Keišs
17. Kiļevs
18. Kokiņš
19. Krasņakovs
20. Kursīte
21. Kursītis
22. Kursītis
23. Lavrenovs
24. Lazda
25. Lazdāne
26. Lazdāns
27. Lazdāns
28. Lācis
29. Madţuls
30. Norkārklis
31. Osipova
32. Pabērzs
33. Pujiņa
34. Rezgalis
35. Rokjāns
36. Stašulāne
37. Streiko
38. Svencis
39. Šalkovska
40. Vaivode
41. Vaivods
42. Vilcāne
43. Vilcāne
44. Vilcāns
45. Vilks
47. Znotiņa
48. Znotiņa

Vārds

Vera
Anna
Jānis
Marija
Aivars
Bronislava
Svetlana
Leontija
Mihails
Aldona
Anatolijs
Jevgeņijs
Anna
Vladislava
Roberts
Juris
Vladimirs
Antons
Vasilijs
Ilga
Valdis
Viktors
Anatolijs
Boleslavs
Franciska
Jānis
Stanislavs
Staņislavs
Pēteris
Jānis
Aleksandra
Monika
Mārīte
Ernests
Ivans
Stefānija
Francis
Alberts
Zenta
Zenta
Andrejs
Anna
Anna
Ilmārs
Ivars
Paulīna
Tekla

Dzīvesvieta

Zaķīši
Lielkursīši
Arendole
Vārkava
Spūles
Vilkopa
Aizpūrīši
Gavari
Vārkava
Svaļbiški
Gavariškas
Roţkalnu pag.
Augšmukti
Desetnīki
Roţkalnu pag.
Lielie Stradiški
Vilcāni
Zeļtovka
Kvedervecumi
Roţkalnu pag.
Vecvārkava
Roţkalnu pag.
Vārkava
Arendole
Rimicāni
Mazkursīši
Ploņi
Stabuļnīki
Vecvārkava
Jaudzemi
Piliškas
Arendole
Upes Čeirāni
Divkle
Andiņi
Arendole
Stabuļnīki
Lielie Stradiški
Lazdāni
Roţkalnu pag.
Brokovski
Vilcāni
Vanagi
Vanagi
Dubenca
Vecvārkava
Stivrenieki

Pers. stat.
maiņas datums
(miris vai izsludināts
par mirušu)
17.02.2015
28.09.2014
27.09.2014
25.02.2014
22.06.2014
06.06.2014
10.05.2014
19.04.2014
21.07.2014
31.10.2014
19.06.2014
10.12.2014
04.12.2014
07.03.2014
25.01.2014
08.10.2014
17.08.2014
08.11.2014
02.08.2014
17.02.2015
06.12.2014
17.07.2014
17.10.2014
11.10.2014
24.02.2014
26.01.2015
01.10.2014
24.05.2014
18.05.2014
17.01.2014
29.03.2014
04.07.2014
11.11.2014
08.02.2014
12.01.2015
07.12.2014
29.12.2014
03.01.2014
26.01.2015
03.12.2014
29.11.2014
09.05.2014
25.07.2014
03.01.2015
10.07.2014
17.12.2014
18.11.2014

Dzimšanas
datums

02.06.1944
02.04.1937
22.09.1956
27.04.1932
18.11.1956
04.10.1920
27.04.1976
08.12.1935
03.09.1941
30.05.1929
09.04.1956
13.03.1940
20.11.1924
08.04.1924
05.11.1944
10.10.1955
23.05.1955
14.01.1937
25.04.1952
07.11.1932
01.07.1957
28.02.1929
03.06.1951
12.10.1939
12.04.1922
05.03.1941
29.09.1936
09.01.1935
29.08.1929
01.11.1946
13.01.1930
04.05.1922
19.09.1979
29.12.1929
07.04.1988
03.02.1929
25.04.1945
28.04.1935
22.07.1931
19.02.1929
07.10.1922
18.01.1935
05.03.1927
01.01.1958
08.03.1968
08.05.1929
26.03.1921
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Preiļos martā notiks apmācības
piensaimniekiem

Notiks kursi pārrauga tiesību iegūšanai
govkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs šāgada 18. un 25. martā rīko kursus
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglī- B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai
tības centrs” aicina apmeklēt trīs dienu ap- un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirmācības projekta Nr. 14-00-L11114ņu govkopībā.
000104 „Kvalitatīva svaigpiena ieguve ma- Lektori būs:
zās un vidējās saimniecībās” ietvaros.
 Zemnieku saimniecības „B-Krasti” saimTeorētiskās apmācības notiks no 12. un
niece Aija Ādama. Tēma: „Gaļas šķirņu
18. martā, bet praktiskās nodarbības 19.
liellopu audzēšanas un ganāmpulka atramartā. Apmācību sākums 12. martā plkst.
žošanas principi”;
10.00 Preiļu KB, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.
 Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu
centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa. Tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;
 Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas (LGLA) ciltsdarba speciāliste Ieva
Freidenfelde. Tēma: „Perspektīvās šķirnes, to vērtējums. Cilts dokumentu kārtošana. Dzīvnieku ēdināšana”.
Kursi notiks Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) birojā, Ozolniekos,
Rīgas ielā 34. Maksa par kursiem B metodes
pārrauga apliecības iegūšanai ir 65,00 eiro.
LLKC Preiļu nodaļas rīko informatīvo semināru: “Dārzeņu un kartupeļu sēklu piedāvājums lauksaimniekiem 2015.gadā”. Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b., Preiļi
Datums: 20.03.2015.

2015. gada 12. martā
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„Viduslatgales pārnovadu fonds”

aicina
Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas
novadu SENIORUS
uz Ausekļa Limbaţu teātra izrādi

Reţisore – Inta Kalniņa
Lomās: Juris Bebrišs, Juris Ţūriņš, Jānis Kukainis, Līga Gulbe, Aivars Jenerts vai Alvis Atslēga,
Gunta Visocka vai Inese Atslēga, Linda Tauriņa
vai Viktorija Kupce, Jānis Roļskijs
Izrāde notiks

19. martā plkst.12.00
Preiļu novada Kultūras centrā

Ieeja bez maksas
Izrādi apmaksā Ināras un Borisa Teterevu fonds

JAUNAS AKTIVITĀTES IAC
„VANAGI” MARTĀ

Vanagu pusē tika apzinātas godu saimnieces. Tādas pavisam ir 12. Tāpēc ir
nolemts martā pulcēties uz četrām interesantām nodarbībām. Gaidām interesentus katru piektdienu plkst. 14:00
IAC “Vanagi”, biedrības "Vēlme"
telpās! Sīkāka informācija pa tālr.
28450919 (Janīna).

NOVADA KULTŪRAS DZĪVES
JAUNUMI SEKOJIET INFORMĀCIJAI NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES INTERNETA VIETNĒ WWW.VARKAVA
JAUNUMU SADAĻĀ UN NOTIKUMU KALENDĀRĀ, KĀ ARĪ SOCIĀLAJOS TĪKLOS.

Vārkavas novada čempionāts novusā
14. martā plkst. 10.00 Vārkavas vidusskolas sporta zālē. Čempionāta nolikums
mājaslapā www.varkava.lv.
PORTRETU KONKURSS FOTOGRĀFIEM

Atgādinām, ka
līdz š.g. 1. jūnijam turpinās
darbu iesniegšana fotokonkursam “Latgalietis
XXI gadsimtā”. Konkursa nolikums www.varkava.lv/Jaunumi.

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.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Izdevumā izmantotas: G. Vilcāna, A.Mačāna, G.Lazdānes,
S.Stankevičas, M.Praņevskas fotogrāfijas.

