Vārkavas novads — vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno!

OZOLUPE

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 1 (145) 02.03.2021.

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (18.12.2020.) tika izskatīti 2 darba
kārtības jautājumi:

1.
2..

Par pašvaldības autoceļu slēgšanu.
Par pienākuma vērtības noteikšanu.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (29.12.2020.) tika izskatīti 20 darba
kārtības jautājumi:

AR
DOMES
SĒŽU PROT
OKOLIEM,
LĒMUMIEM
UN
PIELIKUMIE
M VAR IEPA
ZĪTIES
NOVADA M
ĀJASLAPĀ (W
WW.
VARKAVA.LV
) LABAJĀ PU
SĒ,
SADAĻĀ «D
OMES SĒŽU
PROTOKOLI
»

1.
Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.156 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
2.
Par Vārkavas novada pašvaldības amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu.
3.
Par sadarbības līgumiem ar Preiļu novada domi.
4.
Par ,, Vārkavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
jaunā redakcijā.
5.
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
6.
Par zemes iznomāšanu.
7.
Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
8.
Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.
9.
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu .
10.
Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.09.2019. lēmumā Nr.165 “Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no
grāmatvedības uzskaites” .
11.
Par jaunas zemes vienības izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
12.
Par izmaiņām Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
13.
Par grozījumu pašvaldības iestādes ,,Vārkavas novada Bāriņtiesa” nolikumā.
14.
Par speciālās piemaksas noteikšanu Vārkavas novada sociālās aprūpes centra ,, Vārkava” darbiniekiem.
15.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā
2021.gadam iedalīšanu.
16.
Par speciālās atļaujas(licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu Rožkalnu pagasta
zemnieku saimniecībai ,,EZERLEJAS”.
17.
Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2021.gadam iedalīšanu.
18.
Par Vārkavas novada sportistu apbalvošanu ar naudas balvu par sasniegumiem Valsts mēroga sacensībās.
19.
Par oficiālā vietvārda un adresācijas objekta nosaukuma rakstības formas precizēšanu.
20.
Par finansējuma piešķiršanu.

Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (04.01.2021.) tika izskatīti 2 darba kārtības jautājumi:
1.
Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.
2.
Par grozījumiem Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 ,,Vārkavas
novada pašvaldības nolikums”.

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (26.01.2021.) tika izskatīti 13 darba kārtības jautājumi:
1.
1.
Par grozījumu Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.79 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”.
2.
Par grozījumu Vārkavas novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
3.
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu .
4.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
5.
Par jaunas zemes vienības izveidošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.
6.
Par zemes gabala sadalīšanu, adreses, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7.
Par zemes ierīcības projekta ,, Dīķi” apstiprināšanu.
8.
Par grozījumu Vārkavas novada domes 25.06.2019. lēmumā Nr.102 “Par Vārkavas novadpētniecības muzeja –
tūrisma informācijas centra krājuma komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
9.
Par grozījumiem Vārkavas novadpētniecības muzeja- tūrisma informācijas centra nolikumā.
10.
Par Vārkavas novadpētniecības muzeja – tūrisma informācijas centra darbības dokumentu apstiprināšanu.
11.
Par finansējuma piešķiršanu.
12.
Par grozījumiem 2018. gada 2. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 1 “Par Būvvaldes funkciju nodrošināšanu”.
13.
Par saistošo noteikumu Nr.179 “ Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam ” apstiprināšanu.
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Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (23.02.2021.) tika izskatīti 24 darba kārtības jautājumi:

1.
Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.
2.
Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 29.decembra nolikumā ‘‘Vārkavas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku vienotās atlīdzības nolikums‘‘.
3.
Par grozījumu 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1
‘‘Vārkavas novada pašvaldības nolikums‘‘.
4.
Par zemes ierīcības projekta ‘‘Ziemeļi‘‘ apstiprināšanu.
5.
Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
6.
Par zemes iznomāšanu.
7.
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu Zemnieku
saimniecībai ‘‘LAPSAS‘‘.
8.
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu Zemnieku
saimniecībai ‘‘PURVIŅI‘‘.
9.
Par rūpnieciskās zvejas limitu komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2021.gadam iedalīšanu.
10.
Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atvasināšani.
11.
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
12.
Par sadarbības līguma noslēgšanu.
13.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14.
Par Vārkavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
15.
Par Rožkalnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
16.
Par Upmalas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
17.
Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 ‘‘Par grozījumiem Vārkavas novada
pašvaldības nolikumā ‘‘‘Par autotransporta iznomāšanu‘‘‘‘.
18.
Par maksas samazinājumu par izpērkamo zemi.
19.
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma saglabāšanu.
20.
Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.179 ‘‘Par Vārkavas
novada pašavldības budžetu 2021.gadam‘‘.
21.
Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
22.
Par Vārkavas novada pašavldības autoceļu ar grunts segumu uzturē’’sanas darbu sadali un prioritātēm 2021.
gadam.
23.
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam.
24.
Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.
APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2021.gada 26.janvāra lēmumu Nr.18 (protokols Nr.2./13&)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.179
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu
1.
Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu,
dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2.
Apstiprināt Vārkavas novada domes pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2 167 720 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 2 445 182 euro,
2.3. finansēšana – 277 462 euro.
3.
Apstiprināt Vārkavas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021. gadam šādā apmērā (2.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 2361 euro,
4.3. finansēšana – 2361 euro.
4.
Apstiprināt Vārkavas novada domes aizņēmumu neatmaksāto summu uz 2021. gada 1.janvāri šādā apmērā – EUR 626
458,34 (3.pielikums).
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5.
Vārkavas novada dome lemj par grozījumiem Vārkavas novada domes 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un
finansēšanas apmērā.
6.
Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Euro 8000
apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Vārkavas novada dome pieņem
lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Visus piešķīrumus iekļauj kārtējos
attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus apstiprina ar Vārkavas novada domes lēmumu.
7.
Vārkavas novada dome 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 66 320 euro apmērā un
kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
9.
Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2021.gadā par vienu mēnesi Vārkavas
vidusskolā euro 105,09, Rimicānu PII euro 292,72, saskaņā ar 4. pielikumu.
10.
Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas pašvaldībām —
pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, dotācijas
mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4. klašu izglītojamajiem (produktu iegādes izdevumus 0,14 eiro dienā ) brīvpusdienām,
izpildītājs ir Vārkavas novada domes administrācija.
11. Apstiprināt Vārkavas novada sociālās aprūpes centra uzturēšanas izmaksas 2021.gadā vienai personai vienā dienā euro
16,83 saskaņā ar 5. pielikumu.
12.
Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu,
aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes administrācija.
13.
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 2021.gadā plānotajam apjomam iekļauj budžeta grozījumos.
14.
Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem,
taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot izdevumus un
uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2021.gada apstiprinātā budžeta apjoma
iestādei.
15.
Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu
skolēnus līdz 2021.gada 31.decembrim.
16.
Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecīgās iestādes budžetu.
Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāžu
vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā.
17.
Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” prasībām.
18.
Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem būtu
likumīga, lietderīga un pareiza.
19.
Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo
budžeta izpildītāju.
20.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta
pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības portālā www.varkava.lv internetā.
Domes priekšsēdētāja						
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Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. 1845 iedzīvotāji ( 2020.gadā -1891 iedzīvotāji)
Rožkalnu pagastā – 675 iedzīvotāji / 2020.gadā -690 iedzīvotāji
Upmalas pagastā – 636 iedzīvotāji / 2020.gadā – 658 iedzīvotāji
Vārkavas pagastā – 534 iedzīvotāji / 2020.gadā – 543 iedzīvotāji
Bērnu un jauniešu skaits (līdz darbaspējas vecumam) 239 iedzīvotājs / 2020.gadā -223 iedzīvotāji
Darbaspējas iedzīvotāju skaits – 1197 iedzīvotājs /2020.gadā- 1241 iedzīvotājs
Virs darbaspējas vecuma – 409 iedzīvotāji / 2020.gadā – 427 iedzīvotāji
Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novada pašvaldībā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazināšanās un
salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītāji ir mazinājušies:
2020.gada decembrī – 6,5 %
2020.gada janvārī – 6,9 %
2019.gada decembrī – 6,2% Vārkavas novadā.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Vārkavas novada domes budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Vārkavas novada domes
saistošo noteikumu „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 1. un 2.pielikumā.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 167 720 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no
uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas
galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un skaidras naudas atlikums uz 2021.gada 1.janvāri ir EUR 345 158.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 485 134 par EUR 42 862 mazāk, nekā 2020. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 132 908, par ēkām un inženierbūvēm – EUR 19 617, par
mājokļiem– EUR 3 011.
Saņemamais finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda EUR 718 787.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2021.
gada 31.augustam ir plānota EUR 181 188 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 47 095 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 262 450 apmērā veido pašvaldības īpašuma iznomāšanas maksas, kustamās
mantas realizācijas, maksas par telpu nomu, biļešu realizāciju un dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, maksa par sociālās
aprūpes centra pakalpojumiem u.c.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 2 445 182 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 353 847 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu
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apkalpošanai, t.sk.:
•
Pašvaldības administrācija EUR 191 348;
•
Vārkavas pagasta pārvalde EUR 20 832;
•
Rožkalnu pagasta pārvalde EUR 27 695;
•
Upmalas pagasta pārvalde EUR 56 858
•
deputātu atlīdzībai
EUR 32 350;
•
komisiju darba atalgojumam EUR 10 205;
•
vēlēšanu komisijas darbam EUR 4879
•
aizņēmuma kredīta procentu un apkalpošanas maksa EUR 1 680.
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 8 000.
Vispārējā kārtība un drošība EUR 2 860.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 287 015.
t.sk.
•
Lauksaimnieku atbalstam
EUR 19 570
•
ELFLA projekts ceļa būvniecība EUR 138 262;
•
Būvvaldes uzturēšanai
EUR 11 000.
•
Projekti un pārējā darbība
EUR 3 957
•
Autoceļu fonda līdzekļi
EUR 114 226;
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 22 145.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 447 143 apmērā.
Veselības izdevumi plānoti EUR 6 800 apmērā
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 186 956 apmērā, t.sk.:
•
EUR 106 439 Kultūras centrs;
•
EUR 14 775 Jauniešu centrs;
•
EUR 18 570 Muzejs;
•
EUR 13 035 Upmalas pagasta bibliotēka;
•
EUR 6 135 Vanagu bibliotēka;
•
EUR 14 115 Rožkalnu bibliotēka;
•
EUR 13 485 Vārkavas bibliotēka;
•
EUR 402 mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 696 704 apmērā, t.sk.:
•
EUR 267 581 Vārkavas vidusskolai;
•
EUR 180 089 Vidusskolas pedagogu mērķdotācija;
•
EUR 128 330 Rimicānu PII;
•
EUR 4 222 PII pedagogu mērķdotācija;
•
EUR 62 000 transferti izglītībai;
•
EUR 3 760 mērķdotācija mācību līdzekļiem;
•
EUR 3 195 mērķdotācija ēdināšana izdevumiem;
•
EUR 19 027 projektu realizācijai nepieciešamie līdzekļi;
6
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EUR 28 500 Transports skolēnu pārvadāšanai.
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Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 441 712 apmērā, t.sk.
•
EUR 43 186 Sociālā dienests;
•
EUR 294 460 Vārkavas sociālās aprūpes centrs;
•
EUR 62 934 sociālie un pārējie pabalsti;
•
EUR 10 995 asistenta pakalpojuma nodrošināšana;
•
EUR 6 185 bāriņtiesa;
•
EUR 9 888 NVA bezdarbnieku stipendija;
•
EUR 14 064 audžuģimeņu atbalsts
Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Ieņēmumi plānoti EUR 0,
Izdevumi plānoti EUR 2 361, t.sk.
EUR 1500 fotoaparāts sabiedrisko attiecību speciālistam
EUR 861 datortehnikas komplekts.
Darbības programma turpmākajiem trijiem saimnieciskajiem gadiem
2019. gadā tika pārtraukta Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes gaita sakarā ar gaidāmo
administratīvi teritoriālo reformu, un 2020. gadā Vārkavas novada dome izstrādāja “Vārkavas novada domes īstermiņa mērķus
2020. gadam”. Šobrīd uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Preiļu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
projektu izstrādes. Vārkavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības programmu 2012.-2030. gadam un
Vārkavas novada Teritorijas plānojumu 2016.-2026. gadam.
Vārkavas novada Attīstības programmā 2012. - 2018. gadam ieplānotie darbi turpmākā gada laikā tiks turpināti un pabeigti ceļu
pārbūves darbi ELFLA projektu Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos “Vārkavas novada Vārkavas pagasta
ceļa Gaters – Kaļvi
0,50 km – 2,99 km pārbūve”. Vārkavas novada pašvaldībai 2021. gadā prioritāte būs labiekārtošanas darbi Vecvārkavā - Vārkavas
novada domes āra apgaismojuma izbūve, uzstādot jaunas laternas, auto stāvlaukuma seguma uzklāšana pie Vārkavas muižas
pils, apzaļumošanas darbi pie pagastu pārvaldēm un pašvaldības, kā arī brīvdabas un aktīvās atpūtas parka adresē: ,,Vecvītoli”,
Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads izveides uzsākšana, saskaņā ar 2018. gadā izstrādāto būvprojektu. Paredzēts
uzlabot Vanagu ūdensapgādes sistēmas darbību, ūdenssaimniecību Vecvārkavas un Vārkavas ciemā, un sakārtot Rimicānu
attīrīšanas iekārtu darbību.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummu EUR 66
260,08 apmērā., 2022.gadā atmaksājamā aizņēmumu summa sastāda EUR 61 987,08 un 2023.gadā EUR 55 487,60.
Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 2021.gadā ceļa Gaters Kaļvi 0,5km-2,99 km pārbūves darbu pabeigšanai
EUR138 262. Aizņēmuma neizmantotais atlikums pārcelts no 2020.gada.
Domes priekšsēdētāja					
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DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Vārkavas novada domes
2021.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.4
(protokols Nr.2/4)

							

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.178 „Grozījums Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra
saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm un aizbildņiem””
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31., 31.1 punktu
Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” 10.2. punktā aizstājot skaitli un vārdu
“249,71 euro” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā”.
Domes priekšsēdētāja				

A.Brakovska

Vārkavas novada īpašumu atsavināšanas komisija izsludina Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas pārskats par
pieteikšanos uz Vārkavas novada pašavaldībai piederošo kustamo
darbu 2020.gadā.
mantu par brīvo cenu:
Reģistrētas 23 dzimšanas
MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr. HV8360, 12 meitenes – Sofija, Frančeska, Ance, Sindija , Māra,
šasijas Nr.WDB9044631P946747 transportlīdzekļa reģistrācijas Maija, Lāsma, Laura, Karolīne, Annija, Ieva, Ausma.
apliecības Nr.AF 1504587. Cena - 4000.00 EUR ( četri tūkstoši 11 zēni – Edvīns, Markuss -2 zēni, Jānis – 2 zēni ,Aivis,
Surens, Digmārs, Jurģis, Dins, Marians.
euro).
Pieteikšanās un sīkāka informācija - dome@varkava.lv vai pa
tālruni: 29446486; 65329632 ; 28239646 vai Vārkavas novada
novada administrācijas kancelejā (10.kabinets, pie sekretāres),
Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas
pagasts, Vārkavas novads , darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.
16.00.

Reģistrētas 10 miršanas , no tām 5 sievietes vecumā no 84
– 96 gadiem un 5 vīrieši vecumā no 40-85 gadiem.

Vārkavas novada īpašumu atsavināšanas komisija izsludina
pieteikšanos uz Vārkavas novada pašavaldībai piederošo kustamo
mantu par brīvo cenu:

Reģistrētas 3 laulības: 1 svinīgā laulību reģistrācija
Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā,1 Vanagu Svētās
Annas Romas katoļu baznīcā, 1 Vārkavas Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Pēc laulības
noslēgšanas baznīcā, mācītājs iesniedz paziņojumu par
laulības noslēgšanu tai dzimtsarakstu nodaļai, kuras
teritorijā atrodas baznīca, savukārt, dzimtsarakstu nodaļa
sastāda laulības reģistru.

- Priedes koka durvju komplekts, kas sastāv no 2 durvju vērtnēm –
2,34 x0,85 un 2,34 x0,34 , cena – EUR 25.00 (divdesmit pieci euro)

Šī informācija ir tikai par dzimtsarakstu nodaļā veikto
civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

Pieteikšanās un sīkāka informācija - dome@varkava.lv vai
pa tālruni: 65329632 ; 28239646 vai Vārkavas novada novada
administrācijas kancelejā (10.kabinets, pie sekretāres), Vārkavas
novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads , darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Dzimšanas un Miršanas fakta reģistrācija ir veikta arī citās
dzimtsarakstu nodaļās.
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”
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izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
Finanšu līdzekļi piešķirti atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam
no 1. līdz 12. klasei.
2020./2021. gada 1. semestrī programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros Vārkavas vidusskolas 5. -12. klašu skolēni
noskatījās Jāņa Znotiņa izrādi “Klusētāji”, kas ir radīta speciāli
skolām – pusaudžiem un skolotājiem. Izrāde mudina jauniešus
neklusēt, nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties sabiedriskos
procesos.
Decembra mēnesī, jau attālinātā formā, 1.-4. klase digitāli
skatīja Rēzeknes teātra “Joriks” iestudēto izrādi “Ziemas
māja”. Sirsnīgi un mīļi izrāde runā par visiem zināmām, bet
vienlaikus noslēpumainām lietām. Skatoties izrādi, skolēniem
bija iespēja papildināt zināšanas lomu spēlē un apgūt prasmes
papīra locīšanā.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir lielākā Latvijas
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 bērniem un jauniešiem,
kuriem dota iespēja apmeklēt muzejus un teātra izrādes, doties
ekskursijās un piedalīties daudzās citās aktivitātēs. Iniciatīva
„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra
programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes
nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu
un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes
kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu
sociālo nevienlīdzību.
Programmas «Latvijas skolas soma» mērķis ir nodrošināt katram
izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības
programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā
apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas Šobrīd tiek plānotas aktivitātes 2020./2021. gada 2. semestrim.
darba saturu un dod iespēju izglītojamiem klātienē iepazīt Ar plašāku informāciju par “Latvijas skolas somu” var
Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, iepazīties: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/.
vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino),
Latvijas skolas soma koordinatore
tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas
Sabīne Uļjanova
liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās

2020. gada notikumi Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» Vārkavas novadā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas
Sociālā fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» - PuMPuRS, ietvaros notiek ne
tikai konsultācijas skolēniem, bet arī apmācības un supervīzijas
pedagogiem.
2020. gada augustā notika darbnīcas Vārkavas
vidusskolas pedagogiem, lai nodrošinātu atbalstu PMP
prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās
kompetences attīstības bāzi darbā ar PMP riska grupu.
Oktobrī notika “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” apmācības
jaunatnes lietu speciālistiem un izglītības iestāžu darbiniekiem.
Mācības par veiksmīgāku sadarbību, kā arī lai attīstītu
kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu
mācību motivācijas paaugstināšanā, lai kopīgi veicinātu izpratni

Marts 2021 Nr.1 (145)

par darbu ar PMP riska jauniešiem, uzlabotu savas kompetences
un izstrādātu turpmāko rīcības plānu.
Novembrī pedagogi piedalījās supervīzijā attālināti.
Supervīzijā pedagogi pilnveidoja profesionālo kompetenci
un prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas
sindroma riskus.
2020. gadā projektā tika iesaistīti 7 pedagogi, kuri
sniedza izglītojamajiem 109 individuālās konsultācijas klātienē
un attālināti - matemātikā, fizikā, latviešu valodā, angļu valodā.
Tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni 16 izglītojamajiem.
Sīkāk par projektu mājaslapā www.pumpurs.lv
Pašvaldības projekta koordinatore «PuMPuRS”
Vārkavas novadā
Inga Some
9
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Vārkavas vidusskolas skolēniem notiek pasākumi projektā: “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”

Vārkavas novada pašvaldībā turpinās projekts”Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs. Vārkavas
novada pašvaldība ir projekta sadarbības partneris. Pirmajā
mācību semestrī esam realizējuši projekta otro posmu, kas
turpināsies arī otrajā semestrī.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus. Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko
risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību
organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves
mācības formas.
Projekts tiek realizēts Vārkavas vidusskolā.
Pirmajā semestrī skolā notika sekojošās projekta aktivitātes:
•
Skolotājs-konsultants.
Skolēni ar augstiem mācību sasniegumiem, STEM mācību
priekšmetos , vēršas pie skolotāja- konsultanta, lai sagatavotos
konkursiem un olimpiādēm.

•
Pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs.
Izglītojamiem ar mācību traucējumiem un mācību grūtībām
pagarinātās, grupas skolotāja palīgs sniedz atbalstu - apgūt
stundā neapgūto vielu vai nostiprināt zināšanas. Šajā mācību
gadā 4. klase mācās pēc jaunā mācību satura un sākuši apgūt
otru svešvalodu, tādēļ pagarinātās dienas grupas skolotāja
palīgs strādā ar skolēniem, lai veiksmīgāk varētu noritēt mācību
priekšmeta - krievu valoda apgūšana.
•
Robotikas nodarbības.
Izglītojamajiem, kuriem interesē programmēšana un robotika,
ir iespēja apmeklēt robotikas nodarbības, apgūstot jaunas
zināšanas un prasmes.
Laika gaitā ir noslēgts līgums ar Daugavpils
Universitāti (DU) - par laboratorijas darbu organizēšanu DU
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē. Diemžēl, pirmajā
semestrī valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ
laboratorijas darbus organizēt neizdevās. Jācer, ka šo projekta
pasākumu realizēsim tiklīdz tiks atcelti noteiktie ierobežojumi
un skolēni varēs apmeklēt nodarbības.
Projekta koordinatore
Inta Kivleniece

Aizvadītais gads biedrībā ‘’Vārkavas novada pensionāri’’
Laiks palēnām vai steidzīgi rit uz priekšu, mēs
steidzamies līdzi, bet reizi pa reizei gribas apstāties un palūkoties
atpakaļ. Ik pa brīdi, skats veras 2020.gada gada virzienā un raisās
pārdomas, kāds tas bijis mūsu biedrībai, cik darbīgs, ko jaunu
atnesis.
Kā jau visiem zināms, janvārī notika gāmatas’’ Mazo mirkļu
lielie stāsti’’ atvēršanas svētki . Vēlreiz paldies mūsu radošajiem
senioriem par uzdrīkstēšanos, par sirsnīgajiem, ar humoru,
ar smeldzi un rūgtumu piepildītajiem dzīves stāstiem. Lai
nenodziest jūsu radošā dzirkstelīte.
Februāris bija piesātināts ar dažādiem pasākumiem. Senioru
pašdarbības kolektīvi ar pilnu atdevi sāka gatavoties 18. Latgales
senioru dziesmu un deju svētkiem. Apguva repertuāru, mācījās
jaunas dejas, bet diemžēl svētki izpalika.Gan tikai šoreiz 2020.
gadā, cerams ka viss notiks 2021. Februārī apmeklējām koncertu
‘’Čigānu karaliene’’ Krustpils Kultūras namā. Krāšņi tērpi,
skanīgas balsis temperiments. Mājās braucām saviļņoti un
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sajūsmināti. 22.februārī Preiļu Kultūras namā norisinājās ļoti
sirsnīgs Latgales gada balvas pasniegšanas pasākums. Esam
lepni, ka laureātu vidū bija aŗī mūsu biedrības vadītāja Helēna
Piziča. Pašā mēneša nogalē pulcējāmies Rožkalnu Kultūras
namā uz biedrības atskaites sapulci. Atskatījāmies uz padarīto,
ieminām taciņas jaunu ideju virzīšanai. Paldies zs Smilgas par
atbalstu pasākuma organizēšanā.
Marta sākumā sveicām Eglaines senioru deju kopu jubilejā.
Atpūtāmies kopā ar citu biedrību senioriem, apskatījām izstādi,
iepazinām Eglaines vēsturi .
Aprīlis, maijs,jūnijs- mēneši, kad varējām aktīvi strādāt
savās saimniecībās. Varējām sēt, stādīt, ravēt, priecāties par
dabu,saulaino laiku, par bērnu panākumiem un pasmīņāt par
mazbērnu draiskulībām.
Jūlija sākumā biedrība sanāca uz koppasākumu ‘’Vasaras
viducī’’. Atcerējāmies nesen pagājušos vasaras saulgriežus,
dziedājām kopā ar vokālo ansambli ‘’Melodīva’’,dejojām
Marts 2021 Nr.1 (145)
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‘’Večerinkas muzikantu’’ pavadībā. Sveicām jubilārus, kā
arī aktīvākos bibliotēku apmeklētājus-lielākos grāmatu
lasītājus. Jūlija nogalē emocionāls un izzinošs notikums bija
tiem senioriem,kas devās ekskursijā. Raiņa Tadenavā, aktīvi
līdzdarbojoties, iepazinām ekspozīciju ar interaktīvo rotaļu
palīdzību. Baudījām pusdienas Sēļu sētā ‘’Gulbji’’,pabijām
sūnu un putu skulptūru dārzā ‘’ Āmuri’’ , Gārsenes pilī, Kara
muzejā Sventē, Šmakovkas muzejā Daugavpilī. Paralēli, visas
dienas garumā, izzinājām Plāteru- Zibergu dzimtas atstāto
mantojumu, ne velti ekskursiju sākām ar Līksnas muižas parka
apmeklējumu.
Augustā varējām vērot un līdzdarboties novada svētku
koncertos un baudīt jauko kopābūšanu ar citiem senioru
dziedošajiem kolektīviem Koknesē, piedaloties LPF rīkotajos
sadziedāšanās svētkos. Pateicamies vokālajam ansamblim
‘’Melodīva’’’un vadītājai Līgai Gžibovskai. Improvizētais
dziedājums Likteņdārzā, ko pasākuma izskaņā apmeklēja
kolektīvi, bija fantastisks.
Rudens atnāca ar jauniem pasākumiem, izaicinājumiem,
brīnumiem un neziņu. Liels paldies tiem brīnišķīgajiem
jauniešiem, kas finansiāli atbalstīja biedrību. Dace Lukašinska,
Māris Strods, Jānis Vība, Raivis Miezītis, Imants Jansons,
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Sintija Graube – veiksmi jums visos darbos, visās dzīves sfērās.
Jūsu atbalstu izmantosim biedrības darbībā. Tāpat gribam
pateikties SIA TU Lauki par sniegto atbalstu. Lai labestība
vienmēr ir jūsu sabiedrotais.
Oktobrī Starptautiskajā senioru dienā ciemojāmies Vārkavas
SAC, sveicām Preiļu un Aglonas novada seniorus.
Novembrī sākām gatavoties gada izskaņas pasākumam, bet
diemžēl pasākumu nācās atcelt, vadoties no tiem ierobežojumiem,
ko noteikusi valdība. Līdz ko tiks atļauta pulcēšanās un pasākumu
rīkošana, tā noteikti tiksimies koppasākumā. Ceram, ka šogad
varēsim ļauties, tai brīnišķīgajai atmosfērai, kas valda Latgales
senioru dziesmu un deju svētkos un Vārkavas novads atkal būs
kupli pārstāvēts.
Jau dažus gadus biedrībā noris akcija ‘’No paaudzes paaudzei”,
arī šogad sveicām novada jaundzimušos. Liels paldies čaklajām
zābaciņu adītājām, lai jums joprojām kustīgi pirkstiņi.
Lai turamies visi pie veselības, dzīvesprieka un laba
noskaņojuma. Laimīgu, darbīgu šo 2021. gadu visiem
biedrības biedriem un viņu ģimenēm, visiem Vārkavas novada
iedzīvotājiem.
Biedrības‘’Vārkavas novada pensionāri’’ valde

Īstenoti pašvaldību mazo grantu projekti 2020. gadā
Viduslatgales pārnovadu fonds 2020. gada aprīlī
apstiprināja finansējuma piešķiršanu 28 iedzīvotāju iniciatīvām
mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Novembra beigās tika īstenoti 26 projekti. Kopumā projektu
īstenošanai ir izlietoti 13992, 27 EUR. Projektu īstenošanā
iesaistījās 315 Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novada
iedzīvotāji, kas apvienojušies 15 iedzīvotāju iniciatīvas grupās
un 13 biedrībās. Labuma guvēji jeb tie, kas piedalījās dažādās
projektu aktivitātēs, bija 966 iedzīvotāji.
Īstenoto iniciatīvu rezultātā ir iegādāti 29 tērpi un apavu
pāri pašdarbības kolektīviem, notikušas 19 radošas darbnīcas
un meistarklases (t.sk. 12 silto smilšu nodarbības bērniem), ir
izveidoti 10 jauni vides objekti (atpūtas vietas, lapenes, ziedu
statīvi, gaismas objekti), nopirktas 9 tehnikas vienības un
aprīkojums daudzveidīgākai brīvā laika pavadīšanai, veikti 4
remontdarbi telpās (tai skaitā ieklāti grīdas segumi 2 baznīcām),
notikuši 4 kultūras pasākumi (fotogrāfiju izstāde, klasiskās
mūzikas koncerts, mākslinieku plenērs, gadskārtu tematiskie
pasākumi), sakoptas divas kapsētas Preiļu novadā.
Visi projekti tapa piesaistot Preiļu novada domes,
Līvānu novada domes, Aglonas novada domes un Vārkavas
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novada domes finansējumu un, protams, ieguldot gan savu
brīvprātīgo darbu, gan arī savus līdzekļus. Ikviens, kurš ir
piedalījies projektu īstenošanā, ir ieguldījis savu spēku, prasmes
un izdomu, lai uzlabotu gan fizisko, gan sociālo vidi ap sevi.
Informācija par 2021. gadam pieejamo finansējumu iniciatīvu
īstenošanai ir gaidāma pavasara sākumā.
Evija Gurgāne
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle
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Vārkavas vidusskolas skolēniem notiek pasākumi projektā: “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”

Vārkavas novada pašvaldībā turpinās projekts ”Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs. Vārkavas
novada pašvaldība ir projekta sadarbības partneris. Pirmajā
mācību semestrī esam realizējuši projekta otro posmu, kas
turpināsies arī otrajā semestrī.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus. Galvenie uzdevumi - jaunu pedagoģisko
risinājumu meklēšana, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību
organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves
mācības formas.
Projekts tiek realizēts Vārkavas vidusskolā.
Pirmajā semestrī skolā notika sekojošās projekta
aktivitātes:
Skolotājs-konsultants.
Skolēni ar augstiem mācību sasniegumiem, STEM mācību

priekšmetos , vēršas pie skolotāja- konsultanta, lai sagatavotos
konkursiem un olimpiādēm.
Pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs.
Izglītojamiem ar mācību traucējumiem un mācību grūtībām
pagarinātās, grupas skolotāja palīgs sniedz atbalstu - apgūt
stundā neapgūto vielu vai nostiprināt zināšanas. Šajā mācību
gadā 4. klase mācās pēc jaunā mācību satura un sākuši apgūt
otru svešvalodu, tādēļ pagarinātās dienas grupas skolotāja
palīgs strādā ar skolēniem, lai veiksmīgāk varētu noritēt
mācību priekšmeta - krievu valoda apgūšana.
Robotikas nodarbības.
Izglītojamajiem, kuriem interesē programmēšana un robotika,
ir iespēja apmeklēt robotikas nodarbības, apgūstot jaunas
zināšanas un prasmes.
Laika gaitā ir noslēgts līgums ar Daugavpils
Universitāti (DU) - par laboratorijas darbu organizēšanu
DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē. Diemžēl, valstī
noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, pirmajā semestrī
laboratorijas darbus organizēt neizdevās. Jācer, ka šo projekta
pasākumu realizēsim tiklīdz tiks atcelti noteiktie ierobežojumi
un skolēni varēs apmeklēt nodarbības.
Projekta koordinatore Inta Kivleniece

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka
pabalstu

Lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem
bezdarbnieka pabalstu un kuriem jāattīsta vai jāuztur darba
iemaņas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar
pašvaldībām īsteno pasākumu «Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi». Īpaša nozīmē šim NVA aktīvajam nodarbinātības
pasākumam ir to pašvaldību teritorijās, kur vāji attīstīta
uzņēmējdarbība un trūkst brīvo darba vietu.
Piedaloties pasākumā «Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi», bezdarbnieki savas pašvaldības teritorijā veic sociāla
labuma darbus un saņem stipendiju 200 eiro mēnesī, strādājot
5 dienas nedēļā 6 stundas dienā. Ja bezdarbnieks algotus
pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī
paredzētajās dienās, atlīdzība tiek izmaksāta proporcionāli
dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.
Par algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto
bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kā arī bezdarbnieks
tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem pagaidu darba
12

vietā. NVA pašvaldībām apmaksā arī individuālo aizsardzības
līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai
– līdz 50 eiro vienam pasākumā iesaistītajam dalībniekam.
2020.gadā valstī kopumā dalību pasākumā «Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi» bija uzsācis 8091 bezdarbnieks
(unikālās personas). Tradicionāli lielākais pasākumā iesaistīto
bezdarbnieku skaits bija Latgalē, kur ir visaugstākais bezdarba
līmenis valstī. 2020.gadā Latgales reģionā algotus pagaidu
sabiedriskos darbus bija uzsākuši 4864 bezdarbnieki jeb 60,1%
no pasākumā iesaistīto bezdarbnieku kopskaita. Jāpiebilst,
ka pēc dalības algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 550
bezdarbnieku 2020.gadā iekārtojās darbā, to skaitā 306 Latgales
reģiona bezdarbnieki.
2021.gada pirmajā pusgadā plānots izveidot 3386
algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas, nodrošinot visām
pasākuma īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām visu pieteikto
pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi.
Kā iesaistīties pasākumā «Algoti pagaidu sabiedriskie
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darbi»?
saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases un iesaistes
Ja Jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu un vēlaties kritērijiem.
iegūt vai uzturēt darba iemaņas, Jums ir jāpaziņo NVA filiālē,
Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbos
kurā esat reģistrēts, par vēlmi veikt algotus pagaidu sabiedriskos tiek nodarbināts ne ilgāk kā sešus mēnešus 12 mēnešu periodā.
darbus un saņemt stipendiju. NVA filiāle pasākumā Jūs iesaistīs Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.
vēlmju reģistrācijas secībā vai saskaņā ar attiecīgas pašvaldības

Jaunizveidojamā Preiļu novada attīstības plānošana
Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi
teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu novada
administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi
un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie
diviem jauniem plānošanas dokumentiem: “Preiļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada
attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Darba uzdevumi
apstiprināti ar Preiļu novada domes 2020. gada 22. decembra
sēdes lēmumiem, par izstrādes vadītāju nosakot Preiļu novada
domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu.
Attīstības plānošanas dokumentos tiks noteikti
pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, telpiskās
struktūras perspektīva, vidēja termiņa mērķi, kā arī Rīcības plāns
un Investīciju plāns izvirzīto uzdevumu īstenošanai.
Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes 2015. – 2017.
gadā, kad Preiļu novada attīstības programmu izstrādāja firma
(izvēlēta iepirkuma rezultātā), un pašvaldības darbinieki tika
daļēji iesaistīti darba procesā, tad šoreiz dokumentus izstrādāsim
paši, tikai piesaistot dažus konsultantus.
Ir izveidota darba (vadības) grupa 12 cilvēku
sastāvā, iesaistot apvienojamo novadu pašvaldību pārstāvjus,
un apstiprināts darba plāns ar veicamajiem uzdevumiem/
pasākumiem. Februārī tiks apstiprinātas 14 tematiskās darba
grupas, kurās tiek iesaistīti gan apvienojamo novadu pašvaldību
un citu iestāžu speciālisti, gan arī deputāti: (1) Pašvaldības
pārvaldes darba grupa, tajā skaitā budžets; (2) Teritorijas
plānošanas darba grupa, tajā skaitā dabas resursi, vide; (3)
Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba
grupa, tajā skaitā uzņēmējdarbība; (4) Tehniskā infrastruktūra
un pakalpojumi, tajā skaitā komunālā saimniecība, transports;
(5) Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa; (6) Izglītības darba
grupa; (7) Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba
grupa; (8) Kultūras darba grupa; (9) Muzeju darba grupa;
(10) Bibliotēku darba grupa; (11) Sporta darba grupa; (12)
Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa; (13) Jaunatnes
lietu darba grupa; (14) Sabiedriskās kārtības darba grupa.
Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta
ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sabiedrības
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līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju aptauju, gan vismaz
10 pasākumu organizēšanu visās apvienojamajās teritorijās.
Ikviens interesents varēs iesaistīties plānošanas dokumentu
apspriešanā un izteikt savus priekšlikumus.
Kopumā plānošanas dokumentu projektu izstrādes
process ir pietiekoši sarežģīts un atbildīgs darbs, un COVID-19
pandēmijas apstākļi liek papildus domāt par dažādu pasākumu
organizēšanas iespējām un formām. Tai pat laikā, Preiļu,
Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu pārstāvji, speciālisti
ir aktīvi iesaistījušies un gatavi radoši strādāt, lai plānošanas
dokumenti kļūtu par labu pamatu teritoriju pilnvērtīgai attīstībai
un kopīgu mērķu sasniegšanai.
Rakstu sagatavoja:
Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 15. martam
aicinām jauniešus individuāli vai komandās iesniegt
radošu 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video klipu,
kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabāt tīru
Latviju nākamajām paaudzēm. Vairāk informācijas :
www.talkas.lv
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums.
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī, kopš 2003.gada 28.maija.
Vārkavas novada pašvaldības dome, reģ. nr. LV90000065434.
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr.: 65329632, mob. tālr.
28239646. E-pasta adrese:
dome@varkava.lv, tīmekļa vietne: www.varkava.lv.
Izdevumu sagatavoja Vārkavas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste Eva Kondavniece, mob.tālr.: 20385972; E-pasta
adrese: info@varkava.lv vai eva.kondavniece@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.
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Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties
mājaslapā: www. varkava.lv!
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos!
Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads»
www. draugiem.lv/varkavasnov/
Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
www.facebook.com/varkavasnovads/

