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

OZOLUPE

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ar košiem rudens ziediem un jautrām bērnu čalām, ir
pienācis jaunais 2020./2021. mācību gads. Kā jau katru
gadu, ikviena maza un liela sirsniņa ar mazu, bet patīkamu
satraukumu, devās uz skolu un sadzirdēja pirmo skolas
zvanu. Arī Vārkavas vidusskolā 1.septembris ir ieskandināts
,un ir pulcējis lielos un mazos skolēnus. Tiesa, šogad
nedaudz savādāk. Pirmās skolas dienas svinīgais pasākumus
tika aizvadīts skolas stadionā. Gaisā virmoja apsveikumi,
vēlējumi, smiekli un dziesmas. Skolas pulciņam šogad
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pievienojās braši un zinātkāri 14 pirmās klasītes skolnieki.
Kopā ar pirmklasniekiem pirmo zvanu ieskandināja nu
jau pieredzes bagātie 12.klases audzēkņi. Pasākumā labus
vēlējumus sūtījām absolventiem, lai arī kur turpinātu savu
zinību ceļu.
Lai šis mācību gads ikkatram ir panākumiem bagāts, čakls un
radošs! Lai piepildās mazie un lielie sapņi!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Eva Kondavniece

OZOLUPE

DOMES LĒMUMI

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (14.07.2020.) tika
izskatīts 2 darba kārtības jautājumi.

1.Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam apakšpasākumā «Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Lēmums.
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1.
Piedalīties projektu konkursa rīcībā 2.2.”Apkārtējās vides
infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” ar projektu “Multifunkcionāla
rotaļu laukuma izveide Rožkalnu pagastā”, projekta kopējais finansējums bez PVN 3926,30
EUR, kopējais finansējums ar PVN 4970,00 EUR, attiecināmās izmaksas 4970,00 EUR.
		
2.
No 2021.gada budžeta līdzekļiem piešķirt līdzfinansējumu projektam
“Multifunkcionāla rotaļu laukuma izveide Rožkalnu pagastā” 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 497,00 EUR .
2. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Lēmums.
		
1.
Pagarināt līdz 2021.gada 13.jūlijam ar SIA “Mežvanagi”, 2018.gada 13.jūlijā
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.5-46/18/81 par nedzīvojamo telpu kopējo
platību 116,80 m2, kas atrodas “Vanaga ligzda”, Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov.,
nosakot nomas maksu 59,44 (t.sk. PVN) mēnesī par visu iznomāto platību.
		
2.
Domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (28.07.2020.) tika izskatīts 13 darba kārtības
jautājumi.
1.Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Lēmums.
		
1.
Izslēgt no Vārkavas novada domes pamatlīdzekļiem šādu vienību:
			
1.1. Tiltiņš pār Odziņu Vārkavā ar inventāra numuru 02180, sākotnējā
vērtība 70,00 EUR, atlikusī vērtība EUR 44,27.
		
2.
Vārkavas novada domes galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei nodrošināt
lēmuma izpildi.
2.Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums.
		
1.
Pagarināt zemes nomas līgumu ar A. R. p.k. xxxxxx-xxxxx par zemes
vienības Upmalas pagastā, Vārkavas novadā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7690-001-0419
(4,99 ha) uz 10 gadiem ar mērķi lauksaimniecība.
		
2.
Noteikt nomas maksu 50 euro gadā par 1,00 ha zemes, plus PVN, bet ne
mazāk kā 28 euro gadā.
3.Par Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.29 „Vārkavas
novada administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr.162 “Par Vārkavas novada
domes 2011.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās
atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
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4.Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.163 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā”.
5.Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.164 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas
novadā
6.Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos
Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.165 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.
gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu
tirdzniecībai publiskās vietās”.
7.Par Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.166 „Saistošie
noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
apstiprināšanu .
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.166
“Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
8.Par Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.167 „Saistošie
noteikumi par sabiedrisko kārtību” apstiprināšanu.
Lēmums.
Apstiprināt Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.167
“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”.
9.Par saistošo noteikumu Nr. 168 «Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156 «Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2020.gadam « apstiprināšanu.
Lēmums.
		
1.
Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 168 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.156 „Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” .
		
2.
Apstiprināt pamatbudžeta iestāžu ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus
saskaņā ar pielikumu.
10.Par iesnieguma izskatīšanu.
Lēmums.
Noslēgt vienošanos ar K. P., vienošanā paredzot, ka tiek dzēsta nokavējuma nauda, kas
aprēķināta par nekustamā īpašumu Vārkavas pag., Vārkavas nov., kadastra numurs 7694
001 0144 nekustamā īpašuma nodokļa nenomaksu, savukārt K.P. veic nekustamā īpašuma
nodokļa pamatsummas pilnā apmērā apmaksu par laika periodu no 2006.gada janvāra līdz
šim brīdim.
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11.Par līgumsoda dzēšanu.
Lēmums.

DOMES LĒMUMI

Dzēst T. R. aprēķināto līgumsodu.
12.Par Atklāta projektu konkursa “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšana” pieteikumu termiņa pagarināšanu.
Lēmums.
		
1.
Pagarināt Atklāta projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšana” pieteikumu termiņu līdz 2020.gada
31.augustam.
		
2.
Izdarīt atklāta projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšana” nolikumā (turpmāk – Nolikums)
grozījumus.
13.Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
Lēmums.
		
1.
Piešķirt Vārkavas novada domes priekšsēdētājai Anitai Brakovskai ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas no 17.08.2020.-30.08.2020.
ieskaitot. (par nostrādāto darba periodu no 15.06.2019.-14.06.2020.)
		
2.
Noteikt, ka Vārkavas novada domes priekšsēdētājas Anitas Brakovskas
atvaļinājuma laikā viņu aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Mindaugas Bitinas,
atalgojumu nosakot no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, proporcionāli nostrādātajam
laikam.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (18.08.2020.) tika izskatīts 1 darba kārtības
jautājums.
1. Par grozījumu Vārkavas novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.108 „Par domes
priekšsēdētājas atvaļinājumu”
Lēmums.
Grozīt Vārkavas novada domes 28.07.2020. lēmumu Nr.108 „Par domes priekšsēdētājas
atvaļinājumu” un aizstāt skaitļus “17.08.2020. - 30.08.2020.” ar skaitļiem “17.08.2020. 19.08.2020.”.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (25.08.2020.) tika izskatīts 7 darba kārtības
jautājums.
1.Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas
novada pašvaldībā”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.169 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada
30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Vārkavas novada pašvaldībā”.
2. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Vārkavas novadā”.
Lēmums.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.170 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada
30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”.
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3. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.
Lēmums.

OZOLUPE

Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7664 001 0118 (2,09 ha) Rožkalnu pag.,
Vārkavas nov., zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201.
4. Par grozījumu Vārkavas novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.4 “Par Vārkavas novada
pašvaldības 2020.gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums.
1.
Izdarīt Vārkavas novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.4 “Par Vārkavas novada
pašvaldības 2020.gada amatu saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:
1.1.
izteikt Lēmuma 14.pielikumu jaunā redakcijā;
5. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Lēmums.
1.
Vārkavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli MERCEDES
BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas Nr.WDB9044631P946747 atsavināt
par brīvu cenu – EUR 6 530,00 (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro nulle centi) (t.sk.
PVN).
2.
Ievietot sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā – www.varkava.lv,
vietējā laikrakstā “Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv par pieteikšanos uz minēto mantu
līdz 2020.gada 30.septembrim.
3.
Ja līdz lēmuma 2.punktā noteiktajam termiņam nebūs pieteicies neviens pretendents,
pilnvarot Īpašuma atsavināšanas komisiju noteikt transportlīdzekļa brīvo cenu saskaņā ar
tirgus vērtību un ievietot atkārtotu sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā –
www.varkava.lv, vietējā laikrakstā “Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv
4.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Īpašuma atsavināšanas komisija
6. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem
Vārkavas novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.
Lēmums
Grozīt Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmuma Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas
novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu”” pielikumu un izteikt to jaunā
redakcijā.
7. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.164 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”.
Lēmums.
Precizēt Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.164 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku
uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde (31.08.2020.) tika izskatīts 3 darba kārtības
jautājums.
1.Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Lēmums.
Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7664-004-0152, zemes vienību 1,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7664-004-0152, piešķirot jaunu nosaukumu “Kalmes 1” un nosakot
zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
2.Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
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Nr.166 „Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu”.
Lēmums.
Precizēt Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.166
„Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu” (pielikumā).
3.Par grozījumu Vārkavas novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.4 “Par Vārkavas novada
pašvaldības 2020.gada amatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums.
1.
Izdarīt Vārkavas novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.4 “Par Vārkavas novada
pašvaldības 2020.gada amatu saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādu
grozījumu:
		
1.1. izteikt Lēmuma 13.pielikumu jaunā redakcijā;
Vārkavas novada dome pārdod kustamo mantu
Vārkavas novada dome pārdod kustamo
mantu MERCEDES BENZ SPRINTER
411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas Nr.
WDB9044631P946747 transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības Nr. Af 1504587.
Autobuss aprīkots ar 2.9 (2874)
dīzeļmotoru. Autobuss ir gaiši pelēkā
krāsā ar 20 sēdvietām. Pilnā masa - 4600

kg. Kustamās mantas nosacītā cena ir EUR
6530,00 (seši tūkstoši pieci simti trīdesmit
euro nulle centi) . Pieteikšanās līdz 2020.
gada 30. septembrim. Sīkāka informācija
zvanot pa tālr. 29446486 vai rakstot e-pastu
uz dome@varkava.lv Sludinājumu ir
iespēja apskatīties mājaslapā www.ss.com.
APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes
28.07.2020.sēdes lēmumu Nr.100
(protokols Nr.15/5.&)
Precizēti
Ar Vārkavas novada domes
25.08.2020.sēdes lēmumu Nr.116

SAISTOŠO NOTEIKUMI Nr.164 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un ceturto daļu, un 39.pantu, un
2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» 13.punktu

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2011. gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30
„Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Klaiņojošu un bezsaimnieka mājdzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, kā arī bezsaimnieka
dzīvnieku līķu savākšanu organizē Nodaļa.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Par noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17., un 18.punktā noteikto prasību neievērošanu
6
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piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām,
juridiskajām personām no 2 līdz 40 naudas soda vienībām.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17., un
18.punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.»
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 27. punktu.
Domes priekšsēdētāja							

A.Brakovska

Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.164
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30
„Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām
normām.
2.
Īss Saistošo noteikumu projekta Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
satura izklāsts
- tiek paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu;
- tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks administratīvā pārkāpuma procesu.
3.
Saistošo noteikumu projekta
plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo ietekmi uz pašvaldības
budžetu, jo tā ir atkarīga no konstatētajiem pārkāpumiem un uzliktajiem sodiem.
Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.

4.
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5.
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz administratīvajām
procedūrām
6.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Nav attiecināms
Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks
pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskatīs pašvaldības administratīvā komisija.
Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja							
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APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes
28.07.2020.sēdes lēmumu Nr.101
(protokols Nr.15/6.&)
Precizēti
Ar Vārkavas novada domes
25.08.2020.sēdes lēmumu Nr.117

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.165 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu
tirdzniecībai publiskās vietās”
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
«Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 8. un 9.punktu

Izdarīt Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par
pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās” šādus grozījumus:
1.
Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:
«40. Par noteikumu 15., 17., 18., 21., 27., 30., un 31.punktā noteikto prasību neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz simt naudas soda vienībām,
juridiskajām personām līdz trīs simti naudas soda vienībām.”
2.
Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:
“41. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 15., 17., 18., 21., 27., 30., un 31.punktā
noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības
izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
administratīvā komisija.”
3.
Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:
“42. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu,
kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”
Domes priekšsēdētāja					
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Paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.165
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas
izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
pamatojums
2.

8

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt saistošo
noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:
- tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks administratīvā
pārkāpuma procesu.
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AKTUĀLI
3.
Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz
pašvaldības budžetu

OZOLUPE
Nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo ietekmi
uz pašvaldības budžetu, jo tā ir atkarīga no konstatētajiem
pārkāpumiem un uzliktajiem sodiem.
Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.

4.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms
Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos
minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veiks pašvaldības izpilddirektors, pagasta
pārvaldes vadītājs.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskatīs pašvaldības
administratīvā komisija.

6.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja							
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APSTIPRINĀTI
Ar Vārkavas novada domes
28.07.2020.sēdes lēmumu Nr.102
(protokols Nr.15/7.&)
Precizēti ar Vārkavas novada domes
31.08.2020.sēdes lēmumu Nr.120
(protokols Nr.18/2.&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.166
,, Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Vārkavas novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas (būves).
2.
Noteikumos lietotais termins:
2.1. publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez
maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar
darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.
II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un
kopšana
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs nodrošina īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas – izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurteku vai
zālāju līdz brauktuves malai, bet, ja tādas nav, 5 metru attālumā no īpašuma robežas, – uzturēšanu
un savlaicīgu kopšanu, ievērojot, ka:
Septembris 2020 Nr. 5 (141)
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3.1. zāle pļaujama pēc nepieciešamības, nepieļaujot zāliena augstumu virs 15 cm;
3.2. atkritumu, nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšana veicama pēc
nepieciešamības;
3.3. notīrītais sniegs novietojams vietās, kur tas netraucē gājēju un transporta kustību,
neveidojot sniega krāvumus sabiedriskā transporta pieturvietās.
4. No šo noteikumu 3. punktā noteiktā pienākuma ir atbrīvots dzīvojamās mājas īpašnieks
vai faktiskais valdītājs, ja šī persona ir darbnespējīga vai ar I vai II grupas invaliditāti, un
nekustamajā īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski tajā nedzīvo cita
darbspējīga persona.
5. Pašvaldībai piederošo infrastruktūras objektu, grāvju, caurteku un sabiedriskā transporta
pieturvietu uzturēšanu tīrībā un kārtībā nodrošina pašvaldība.
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas sakopšana veicama normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un ievērojot noteikumu 3.1. – 3.3.punktā noteiktās prasības.
III. Prasības būvju uzturēšanai
8. Ciematu ainavas uzturēšanas prasības ēku (būvju) fasādēm un citām ārējām konstrukcijām
(tai skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) paredz to uzturēšanu tādā
tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un
nebojā apkārtesošo ciemata ainavu, tāpēc to īpašnieks vai faktiskais valdītājs:
8.1. nepieļauj ēku (būvju) fasādes un citu ārēju konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;
8.2. nepieļauj būtiskus bojājumus ēku (būvju) sienu un jumtu konstrukcijās, lietus ūdens
novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai
līdzīgus bojājumus;
8.3. novērš plaisas ēku (būvju) konstrukcijās;
8.4. saskaņojot ar būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju
elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē ēku (būvju) konstruktīvo
noturību;
8.5. likvidē ēku (būvju) konstrukcijās augošus krūmus, kokus vai sūnas;
8.6. nepieļauj ēku (būvju) apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu,
eroziju.
9. Par ēkas (būves) uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs,
nodrošinot:
9.1. ēkas (būves) fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
9.2. sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām,
ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā
norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus.
10. Uz ēkas (būves), kura ir klasificēta kā vidi degradējoša vai ainavu bojājoša, ne ilgāk kā līdz
vienam gadam, var izvietot dekoratīvo pārsegu.
IV. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā
12. Noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs un
Būvvalde atbilstoši savai kompetencei.
13. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai
personai līdz simts naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda
vienībām.
14. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības izpilddirektors, pagasta pārvaldes vadītājs.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
IV. Noslēguma jautājums
15. Saistošie noteikumi publicējami Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ozolupe” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Domes priekšsēdētāja				
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Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošo noteikumu Nr.166 ,,Saistošie
noteikumi par Vārkavas novada administratīvās teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu” paskaidrojuma raksts.

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.
un 6.punktam, pašvaldība tiesīga izdot saistošos noteikumus
par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un sanitārās
tīrības uzturēšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka prasības namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu un sanitārās tīrības uzturēšanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms

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

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu kontroli nodrošinās pašvaldības izpilddirektors
un pagasta pārvaldes vadītājs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Netika veikti.

Domes priekšsēdētāja							

Septembris 2020 Nr. 5 (141)

A.Brakovska

11

OZOLUPE

NOTIKUMI

Noslēgusies akcija „Piepildīt sapni-7”
Jau septīto gadu nodibinājums „Viduslatgales
pārnovadu fonds” ar ziedotāju atbalstu
varēja īstenot mazos sapnīšus bērniem ar
īpašām vajadzībām. Šogad tie bija 15 bērni
no Preiļu, Riebiņu, Līvānu un Vārkavas
novadiem. Bērni sapņoja par derīgām jaunām
vai iepriecinošām lietām, - tika uzdāvināts
skrejritenis, telefoni, planšetdatori, dators,
dīvāni, atpūtas un mācību stūrītis, divritenis,
pedāļu traktors, bezvadu skandas. Divi bērni
izvēlējās piedzīvot ko īpašu – lidojumu
Aerodium atrakcijās un viesošanos bobsleja
trasē Siguldā – tā gan notiks tikai rudenī.
Ir liels prieks, ka globālā vīrusa pandēmija,
kas ietekmēja mūs visus, nav izmainījusi ne

Aplausus
un
pateicību
ir
pelnījuši
pilnīgi visi, kas iesaistījās un atbalstīja
visos
labdarības
akcijas
posmos!
Labdarības akcijas „Piepildīt sapni-7” ziedotāji:
Inese Beča, Dace Cgojeva, Evija Gurgāne, Marija
Švābe, Jūlija Suhodoļska, Iveta Iraida, Žanna
Osipova, Valija Vaivode, Sandis Tomsons,
Kristīne Meldere, Mārtiņš Eglītis, Elita
Jermolajeva, Iveta Kunakova, Astrīda Leikuma,
Rita Semeiko, Ineta Liepniece, Anna Bartuša,
Andris Gribuška, Biruta Čaunāne, Ieva Vaine,
Silva Jeromanova-Maura, SIA “VICARS”, SIA
“Gribolva”, SEHNER – INTERNATIONAL,
Natālija Rubīne, Inga Teilāne, Igors
Bogdanovs, Janīna Beča, Līga Strupā.
Akcijas
mantiskie
ziedotāji:
SIA “SENCIS”,
Pludmales kafejnīca
“Pampūkas”, SIA “Axel”, IU ”Emile”,
Veikals “Akcents” un “Volmārcentrs”,
Sintija
Logina
“Piece
of
Touch”.
Akcijas noslēguma pasākuma atbalstītāji:
Līvānu novada dome, Latgales mākslas un
amatniecības centrs, Preiļu NVO centrs, Veikalu
tīkls “Maxima Latvija”, SIA “TU Lauki”,
Ināra Indrikova, SIA “Glear” jeb Jersikas
čipsi, Ilzes un Gunta ģimenes uzņēmums.

ziedotāju dāsnumu, ne piesaistītā ziedojuma
apmērus. Tā ir laba zīme, - cilvēku sirdis
nav nocietinājušās, mēs esam spējīgi domāt
viens par otru un būt solidāri. Labdarības
akcijā „Piepildīt sapni-7” iesaistījās 36
ziedotāji. Savukārt 6 atbalstītāji ar kārumiem
bērniem iepriecināja noslēguma pasākuma Labdarības akcija «Piepildīt sapni» daudzu
dalībniekus. Kopumā tika saziedoti 2782, gadu garumā var īstenoties pateicoties
21 EUR. Lielākais ziedojums bija 500 Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam.
EUR, mazākie – „melnie” centi ziedojumu
kastītes, kas faktiski bija viens no lielākajiem
ziedojumiem – 442, 21 EUR. Tas tikai pierāda,
ka katrs cents ir no svara, lai īstenotu sapņus.
„Piepildīt sapni-7” noslēguma pasākums
notika 22. augustā Līvānu mākslas un
amatniecības centrā. Akcijā iesaistītie bērni,
viņu vecāki, brāļi, māsas un draugi tika
cienāti ar saldumiem un baudīja Saldus burvju
mākslinieka Haralda un viņa asistentes Baibas
uzvedumu ar pārsteidzošiem burvju trikiem.
12
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Iezīmējot tuvojošos Pasaules talku,
Rīgas pilī diskutē par Latvijas kā zaļas valsts ieguldījumu planētas ekoloģiskajā atlabšanā

Ar diskusiju “Planētas dzīvībai ir nozīme”
Rīgas pilī tika aizsākts atskaites mēnesis pirms
19.septembrī notiekošās Pasaules talkas.
Diskusijas laikā, kurā piedalījās arī Valsts
prezidents Egils Levits, tās dalībnieki secināja,
ka ne vien valsts politikai ir nozīme, bet arī katra
mūsu valsts iedzīvotāja rīcība un domāšanas
veids ietekmē to, cik zaļa un ilgtspējīga ir valsts.
Latvija ir zaļa tās dabas resursu izpratnē, bet
vai mūsu domāšana arī ir vērsta uz ilgtspējību?

Sagaidot Pasaules talku, Lielās Talkas
organizatori vēlas vērst uzmanību uz to,
kā, mainot paradumus, varam uzlabot savu
un visas planētas dzīvi. “Vēlos, lai mēs
piedzīvotu izmaiņas. Koku stādīšana rudenī,
pavasara talka, kurā vācam atkritumus un
labiekārtojam teritoriju ir stāsts par mīlestību
pret dabu. Planētas dzīvībai ir nozīme,
ikkatrs no mums ir daļa no tās, tāpēc katram
individuāli ir nepieciešams piedomāt pie
saviem paradumiem. Ideja par to, ka Latvija
varētu būt zaļākā valsts pasaulē radās 2009.
gadā kā sauklis, kas šobrīd tapis par mērķi.
Tāpēc ceru, ka laika gaitā mēs kļūsim par
ilgtspējīgu valsti, kuras iedzīvotājiem ir
izpratne par vides jautājumiem un vēlme
rūpēties un saudzēt dabu, kas atrodas mums
apkārt,” stāsta Pasaules talkas organizatore,
Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.
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Diskusijas “Planētas dzīvībai ir nozīme” laikā
tās dalībnieki – Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Juris Pūce, AS “Latvijas valsts
meži” Meža apsaimniekošanas plānošanas
vadītājs Jānis Zitāns, Latvijas Ārstu biedrības
prezidente Ilze Aizsilniece, John Cabot
Universitātes docente Ieva Jakobsone Bellomi
un Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme
vērtēja iespējamos soļus, kas varētu virzīt
Latvijas kā zaļas valsts nākotni Eiropā un pasaulē.
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits: “Cilvēks
ir dabas sastāvdaļa, un viņam ir līdzvērtīgi
jāattiecas arī pret pārējām dabas sastāvdaļām.
Pasaules talka ir ļoti svarīga iniciatīva, jo tajā
vienojas ne tikai liela daļa Latvijas tautas, bet visa
pasaule. Es uzskatu, ka zaļajai transformācijai
pasaulē jānorit tā, lai kapitālistiskā domāšana
nenonāk pretrunā ar zaļo domāšanu. Es runāju
par zaļumu ne tikai krāsas izpratnē, bet arī vides
un dzīves kvalitātes ziņā. Un tas ir ārkārtīgi
grūts uzdevums, jo nešaubīgi – šī dilemma ir
jārisina tā, lai daba tiktu saglabāta un vienlaikus
tiktu apmierinātas arī ekonomiskās intereses.
Un tas ir sabiedrības interesēs, tāpēc ikvienam
iedzīvotājam ir jāiesaistās šajā diskusijā. Arī
es vides jautājumus un zaļo transformāciju
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esmu izvirzījis kā vienu no savām
prezidentūras prioritātēm, kas ir saskaņā arī
ar Eiropas Savienības izvirzīto Zaļo kursu.”

AKTUĀLI
tieši uz bērnu un jauniešu izglītošanu par vides
jautājumiem, jo viņi ir mūsu nākotne, kā arī
atkritumu pārstrāde tiek atbalstīta kā biznesa veids.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce: “Pēdējo gadu laikā
kopumā sabiedrības izpratne par vides
jautājumiem ir mainījusies uz labo pusi. Pieaug
to cilvēku skaits, kas labprāt šķiro atkritumus,
taču mēs arī esam pie tā strādājuši. Mainot
savus paradumus, mēs varam gūt efektīvus
rezultātus, apzinoties to, kā mūsu paradumi
ietekmē vidi mums apkārt. Mēs esam tie, kas
rada atkritumus, veicot iepirkumus. Katrs
iesaiņojums ir atkritums, kuram ir risks nonākt
vidē. Ja Latvijas iedzīvotāji vēlas dzīvot pasaulē
zaļākajā valstī, mums jāmaina paradumi.”

Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota trešo
reizi, un mēs, Lielās talkas organizatori,
aicinām ikvienu iesaistīties talkas aktivitātes.
Visa pasaule 19. septembrī vienosies akcijā, lai
mūsu visu kopīgo dzīves telpu padarītu tīrāku
un zaļāku. Mēs, Latvijā, Pasaules talku šogad
atzīmēsim gan ar sakopšanas darbiem, gan,
kā allaž, ar koku sēšanas un stādīšanas akciju
“Laimes koki”, lai katra tās laikā iesētā sēkla
vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes
dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu
pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma
Pasaules talkā izvēlēta tādēļ, ka kokiem
ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara
uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu
nodrošināšanā. Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:
* Veidot bērnos un jauniešos atbildības
sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku
izpratni par dabas procesiem, uzņemoties
rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

Lai Latvija sasniegtu mērķi un kļūtu par
zaļāko valsti Eiropā un pasaulē, nepieciešams
veicināt sabiedrības izpratni par veselīgāku
un zaļāku dzīvesveidu. Viens no soļiem,
kā varam rūpēties par dabu, ir mainīt savus
ikdienas paradumus – sākot, piemēram,
ar atkritumu šķirošanu mūsu pašu mājās.
Tikpat svarīgi ir domāt par pareizu atkritumu
apsaimniekošanu valstī, lai samazinātu vides
piesārņojumu, radot kaitīgas vielas, kas nonāk
cilvēku organismos. Taču būtiskākais ir jau
no bērnības cilvēkiem ieaudzināt pareizu
attieksmi pret apkārtējo vidi. Tā, piemēram,
stāstot par Zviedrijas pieredzi Zviedrijas
Karalistes vēstniecības Latvijā 2.sekretārs
Hanness Tordengrens (Hannes Tordengren)
stāstīja, ka kaimiņvalstī uzsvars tiek likts
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* Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un
vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;
* Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides
jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Tiekamies Pasaules talkā 19.septembrī!

Jana Kralliša
“Lielās Talkas” sabiedrisko attiecību
konsultante
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LIKTA un NVA aicina sievietes pieteikties IKT prasmju bezmaksas apguvei
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (NVA) aicina sievietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem
pieteikties bezmaksas ITK prasmju apguvei. LIKTA un NVA
kopīgi piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta
“Women4IT” aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu,
kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT
nozarē un digitālajos darbos. Pieteikties mācībām aicinām,
izmantojot tīmekļa vietnē https://digitaljobs.women4it.eu/lv
esošo tiešsaistes pieteikšanās formu. Vispirms jāizpilda tests,
lai novērtētu savu gatavību digitālajam darbam. Pēc testa
izpildes jāizvēlas viena no sešām piedāvātajām profesijām,
kurām nepieciešamās digitālās prasmes var apgūt mācībās.
Pašlaik tiek piedāvāts apgūt digitālās prasmes tādām
profesijām kā klientu apkalpošanas speciālists, informāciju
sistēmu testētājs, datu aizsardzības speciālists, datu analītiķis,
projektu koordinators un digitālo mediju praktiķis. Tāpat
minētajā resursā, ko kopīgi izveidojusi LIKTA un vēl astoņas
Eiropas valstis, pieejamas infografikas un apraksti par
katru profesiju, lai potenciālajām mācību dalībniecēm būtu
saprotams, kādi darba pienākumi katrā profesijā ir jāveic,
kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt.
Projekts “Women 4IT” paredz ne tikai nodrošināt bezmaksas
prasmju apgūšanu iepriekš norādītajai mērķa grupai, bet arī
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atbalstu darba vietas atrašanās pēc mācību pabeigšanas.
Lai veicinātu jaunu sieviešu, kuras pašlaik nemācās un arī
nestrādā, iesaistīšanos mācībās un vēlāk – darba tirgū, LIKTA
un NVA ir noslēgušas sadarbības līgumu, kura mērķis ir jaunu
sieviešu informēšana un iesaiste IKT nozarē un digitālajos
darbos, veicinot viņu konkurētspēju un nodarbinātību Latvijā.
Sadarbība tiek veidota, Latvijā īstenojot starptautiskās
partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek
finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu
nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt
jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.
LIKTA un NVA aicina bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29
gadiem izmantot projekta piedāvātās iespējas, informācija par
projekta “Women4IT” mācībām būs pieejama NVA pie karjeras
konsultantiem.
Plašāka informācija:
Vita Vītola-Lapiņa (LIKTA)
Tālr. +371 28342900
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SIA “Eco Baltia vide” aicina izlietoto lauksaimniecības iepakojumu nodot otrreizējai pārstrādei
Turpinoties aktīvajai lauksaimniecības sezonai, vērojams būtisks
pieaugums pieprasījumam pēc lauksaimniecības iepakojuma
savākšanas no saimniecībām. Lai zemniekiem uz pakalpojumu
nebūtu jāgaida rindā, SIA “Eco Baltia vide” aicina Daugavpils
un tuvējo novadu iedzīvotājus lauksaimniecības iepakojumu bez
maksas nodot uzņēmuma atkritumu šķirošanas filiālē Daugavpilī,
Dunduru ielā 13A vai vienoties par bezmaksas izvešanu!
SIA “Eco Baltia vide” no zemnieku saimniecībām otrreizējai
pārstrādei pieņem dažāda veida plēvi, tostarp skābsiena,
ruļļu ietinamo, agro, dārza un cita veida plēves veidus. Tāpat
tiek pieņemti polipropilēna maisi, plastmasas kannas un
mucas, kā arī lauksaimniecības iepakojumi pēc atsevišķas
vienošanās.Visam nodotajam materiālam jābūt tīram un
sausam – bez lauksaimniecības produktu piejaukumiem,
piemēram, salmiem, skābbarības, kā arī smiltīm vai dubļiem.
Saimniecībās uzkrātais iepakojums SIA “Eco Baltia vide”
filiālē Daugavpilī tiek pieņemts darba dienās no 8:15 līdz
16:00, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tel. 26028042
vai rakstot uz e-pastu julija.podobnaja@ecobaltiavide.lv.

Pēc izlietotā iepakojuma nodošanas zemnieku saimniecības
saņem Valsts vides dienestam paredzētu apliecinājumu par
vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām
atbilstošu lauksaimniecības iepakojuma apsaimniekošanu.
Savukārt savāktais iepakojums nonāk pārstrādē, lai pārtaptu
jaunās izejvielās, kas tiek izmantotas jaunu produktu,
tostarp dažādu iepakojumu ražošanai. Piemēram, SIA “Eco
Baltia vide” zemnieku saimniecībās savāktos iepakojumus
nodod pārstrādei lauksaimniecības un cietā plastmasas
iepakojumu pārstrādes rūpnīcā SIA “Nordic Plast”, Olainē.
SIA “Eco Baltia vide” aicina būt atbildīgiem par pareizu
lauksaimniecībās izmantotā iepakojuma, kā arī citu atkritumu
veidu apsaimniekošanu. Tos nedrīkst aprakt zemē, dedzināt,
uzkrāt, izmest dabā vai novietot sadzīves atkritumos.
Jebkuru atkritumu nepareiza likvidēšana atstāj negatīvu
ietekmi gan uz cilvēka veselību, gan apkārtējo vidi kopumā.
Plašāka informācija par lauksaimniecības iepakojuma
apsaimniekošanu un citiem SIA “Eco Baltia vide”
pakalpojumiem
pieejama
www.ecobaltiavide.lv.

Aicina pieteikties sociālās uzņēmējdarbības ideju un projektu konkursam
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar
British Council pārstāvniecību Latvijā izsludina pieteikšanos
sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursam
“Tam labam būs augt” ar iespēju saņemt 1200 eiro finansējumu
no British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas
savas sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai.
Konkursā aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji
no visas Latvijas - uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma
statusa, biedrības un nodibinājumi, kam nepieciešamas
finansējums kādas jaunas idejas vai jau esoša projekta
realizēšanai, kā arī individuālas personas, kuras vēl tikai lolo savu
sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu.
Konkurss norisinās trīs kārtās. Pieteikšanās ir atvērta līdz
6. septembrim, un dalībniekiem ir jāaizpilda elektroniska
pieteikuma anketa ej.uz/pieteikuma_anketa_LSUA. Konkursa
otrajai kārtai tiks virzītas 25 spēcīgākās sociālās uzņēmējdarbības
idejas vai projekti, un dalībnieki piedalīsies piča apmācībās,
kur trenēsies īsi, saprotami formulēt savu ideju un prezentēt to
profesionāliem ekspertiem. Konkursa fināls notiks 25. septembrī

16

Rīgā, kad 10 finālisti kāps uz skatuves un 5 minūtēs prezentēs
savu sociālās uzņēmējdarbības ideju vai projektu konkursa
žūrijai un tiešraides skatītājiem visā Latvijā. Konkursa tiešraide
būs skatāma laikraksta “Dienas Bizness” portālā www.db.lv
un www.delfi.lv ar iespēju skatītājiem balsot par savu favorītu.
Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās
uzņēmējdarbības ideju vai projektu autori saņems
naudas balvu 1200 eiro apmērā. Uzvarētājus noteiks
konkursa žūrija un tiešraides skatītāju balsojums.
“Konkursā var pieteikt ideju vai projektu, kas atbilst sociālās
uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai - ražot preces vai sniegt
pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt
labumu sabiedrībai. Šī ir ne vien lieliska iespēja iegūt naudas
līdzekļus biznesa izaugsmei, bet arī gūt pārliecību par savu
ideju vai projektu, prezentējot to kompetentiem ekspertiem,
un pastāstīt par savām biznesa iecerēm visai Latvijai,” uzsver
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja
Madara Ūlande.
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Konkursa “Tam labam būs augt” mērķis veicināt jau esošu
sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju
attīstību, kā arī parādīt un par šīm idejām pastāstīt visai
Latvijai. Konkursa norisi atbalsta SEB banka, Attīstības
finanšu institūcijas Altum un laikraksts «Dienas Bizness».
Plašāka informācija lasāma konkursa nolikumā, kas pieejams
LSUA mājas lapā sua.lv/konkurss/.
Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686

Seko līdzi «Latvijas Vēstneša» saturam: izvēlies, piesakies un saņem paziņojumus e-pastā!
“Latvijas Vēstnesis” piedāvā papildu funkcionalitāti
jaunajai iespējai, kas interesentiem piedāvā e-pastā saņemt
ziņu par interesējošu publikāciju oficiālajā izdevumā
tūlītēji pēc tās publiskošanas. Tagad arī publikāciju
atvērumos ietvertās saites, piemēram, uzņēmuma
reģistrācijas numurs, kadastra numurs, adrese klikšķa
attālumā aicina pieteikties pakalpojumam “Seko līdzi”.
No 2020. gada jūlija ikvienam interesentam ir pieejams
pakalpojums “Seko līdzi” – oficiālo publikāciju
monitorings, kas pārlūko pasūtīto informācijas pieprasījumu
(ievadītos atlases kritērijus) par Latvijas Republikas
oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.
lv) satura jaunumiem. Lietotāji to aktīvi izmanto.
Pilnveidojot funkcionalitāti, arī publikāciju atvērumi
papildināti ar “Seko līdzi” iespēju – lietotājs, uzklikšķinot
uz saites, var uzreiz pieteikties interesējošajai informācijai.
Kopumā ir plašas izvēles iespējas, kā sekot līdzi oficiālajām
publikācijām “Latvijas Vēstnesī”, piesakoties pat ļoti
detalizētam informācijas pasūtījumam. Atslēgvārds vai frāze,
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paziņojumu grupa vai konkrēts meklēšanas kritērijs tajās, tiesību
akti pēc izdevēja vai veida, dažādas to kombinācijas – pakalpojums
“Seko līdzi” nodrošina plašas atlases iespējas atbilstoši individuālajai
vajadzībai vai iestādes, uzņēmuma informatīvajai interesei.
Svarīgs iestatījums – izvēlēties meklēt vārdu vai frāzi locījumos
vai pretēji meklēt precīzu frāzi, jo rezultāti abos gadījumos
ir atšķirīgi. Tādēļ aicinām pievērst uzmanību meklēšanas
parametru “Meklēt visu frāzi” un “Locījumos” lietojumam.
Lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, lietotāji var izmantot funkciju
«Seko līdzi», kas pieejama vietnes meklēšanas rezultātu skatā,
publikāciju sarakstos un tagad arī to publikāciju atvērumos,
kuras satur tipveida saites, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas
numurs vai kadastra numurs. Tā nodrošina paziņojumu piegādi
uz norādīto e-pasta adresi, tiklīdz oficiālajā izdevumā –
laidienā vai papildu laidienā – tiek publicēta informācija, kas
atbilst lietotāja izvēlētajiem informācijas atlases kritērijiem.
Pakalpojumā sniegtie dati (tai skaitā personas dati) ir publiski
pieejama informācija, kas ir publicēta oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
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Vārkavas novadā īstenos projekta PuMPuRS Jauniešu iniciatīvu projektu

Papildus individuālajam atbalstam, ko skolēni saņem projekta
PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt
izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas
dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā
PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, to skaitā ir arī Vārkavas
novada pašvaldība. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā
fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.
2020. gada augustā noslēdzās atklātā projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu izvērtēšana.
Konkursā tika iesniegts viens projekta pieteikums, ko
saņēmām no biedrības “Jaunvide”.
Biedrība “Jaunvide”, projekta nosaukums – “Piedzīvojumi
aizrauj!”. Projekta mērķis – iesaistot jauniešus interesantu
pasākumu īstenošanā, celt viņu pašapziņu un motivāciju,
veidot savu ikdienu un nākotni pašiem, tai skaitā turpināt
mācības skolā. Īstenošanas laiks 11 mēneši. Sadarbības

partneris – Vārkavas novada dome un Vārkavas vidusskola.
Pamatojoties uz projektu konkursa vērtēšanas kritērijiem,
vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par projekta
apstiprināšanu. Šī gada rudenī tiks uzsākta biedrības “Jaunvide”
projekta “Piedzīvojumi aizrauj!” realizācija, kopējais projekta
finansējums 4600 EUR.
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi
no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Vārkavas novada pašvaldības
projektu koordinatore
Sabīne Uļjanova

Vārkavas novada pašvaldība turpinās projekta „Veselības veicināšanas un profilakses
pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā” īstenošanu

2017. gada jūnijā Vārkavas novada pašvaldība sadarbībā ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru uzsāka projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un profilakses
pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā” realizāciju,
kura ietvaros īstenoti veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi. Laika periodā no 2017. līdz 2019.
18

gadam projekta aktivitātēs bija paredzēts iesaistīt 425 personas.
Pēc apkopotās informācijas Vārkavas novads ir sasniedzis
projekta uzraudzības rādītājus – iedzīvotāju skaitu. Projektā
iesaistīti 970 iedzīvotāji, no tiem 469 unikālie apmeklētāji.
2020. gada 24. augustā apstiprināti jaunie projekta grozījumi,
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pagarinot projekta realizācijas laiku līdz 2023. gadam, veicinošie pasākumi Veselību dienu ietvaros.
piešķirts finansējums 17548,00 EUR. Par projekta līdzekļiem
laika periodā no 2020.-2023. gadam nepieciešams īstenot Projekta kopējās izmaksas sastāda 43397,00 EUR, no tām 85
83 pasākumus. Jau šī gada rudenī atsāksies veselības % Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % valsts budžeta
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi – atkarību finansējums. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017. gada
profilakses pasākumi, mākslas nodarbības senioriem, smilšu jūnija līdz 2023. gada augustam.
nodarbības bērniem, ārstnieciskā vingrošana, izglītojošas
lekcijas par ģimenes veselību un citi pasākumi, kuros Informācija par projekta aktualitātēm tiek nodrošināta Vārkavas
paredzēts iesaistīt visus iedzīvotājus, tai skaitā arī Vārkavas novada mājaslapā www.varkava.lv.
novadā dzīvojošos.
Projekts tiks realizēts ESF Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
un slimību profilakses pakalpojumiem Vārkavas novada pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
sabiedrībai.
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma
Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
paradumu maiņu, aktuālo problēmu risināšanu prioritārajās profilaksei” ietvaros.
jomās - sirds un asinsvadu slimības, onkoloģijas profilakse,
garīgā veselība un atkarību profilakse. Sirds un asinsvadu Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://
slimību profilaksei plānoti pasākumi fizisko aktivitāšu www.esfondi.lv.
veicināšanas jomā - ārstnieciskā vingrošana, fiziski aktīva
dzīvesveida popularizēšana un pasākumi ēšanas paradumu
maiņai, un atkarību profilakses pasākumi. Arī veselību
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NOLIKUMI
Apstiprinu:
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
A.Brakovska.
Saskaņots:
Vārkavas vidusskolas direktore
I.Kivleniece.
PIEDZĪVOJMU SKRĒJIENA „VĀRKAVAS BEZCEĻI – 2020.”
N O L I K U M S.

Mērķis un uzdevumi.
1.Popularizēt skriešanu un veselīgu dzīvesveidu novada un valsts iedzīvotāju vidū.
2.Noskaidrot labākos skrējējus šķēršļotā apvidū.
Vieta un laiks.
Sacensības sāksies Vārkavas vidusskolas stadionā 2020.gada 11. septembrī pl. 15.00.
Vadība.
Sacensības organizē un vada Vārkavas novada sporta organizatori. Galvenais tiesnesis S.Stankevičs, vec. laika tiesnesis
E.Vaivods, sekretāre S.Stankeviča.
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Vārkavas novada iedzīvotāji un ciemiņi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
Vecuma grupas vīriešiem un sievietēm:
1. 2008.g. dzimušie un jaunāki
2.2005.g. - 2007.g. dzimušie
3.2002.g. - 2004.g. dzimušie
4.1986.g. - 2001.g. dzimušie
5.1975.g.-1985.g. dzimušie
6. 1964.g.- 1974.g. dzimušie
7. 1963.g. -1953.g. dzimušie
8. 1952.g. dzimuši un vecāki.
Distance.
Distances garums 6700m Vārkavas novada teritorijā. Visi dalībnieki startē kopā. Distancē reljefs un segums mainīgs: stadiona
celiņš, asfalts, lauku ceļi, pļavas, līču pļavas, purvs, ūdens šķēršļi. Starts Vārkavas vidusskolas stadionā, finišs pie Vecvārkavas
parka estrādes. Trase marķēta.
Vērtēšana.
Sacensību 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām. Ātrākie 3 vīrieši un 3 sievietes kopvērtējumā
saņems kausus. Katrs dalībnieks pēc distances beigšanas saņems diplomu ar savu izcīnīto vietu.
Pieteikumi.
Pieteikties iepriekš vai sacensību dienā līdz pl.14.30. Telefoni pieteikumam 29641392 vai 26179015.
Speciālie noteikumi. Par pieaugušo sportistu veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par sporta skolu audzēkņu veselību
atbild sporta skolu direktori. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt uzņemto fotogrāfiju, videomateriālu
izmantošanai sacensību8 organizatoru vajadzībām, tai skaitā publikācijām mājas lapā un citos sociālajos tīklos, piekrīt
personas datu apstrādei.
COVID-19 ierobežojošie pasākumi: Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir
jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi Nr 360 “Epidemioloģiskie drošības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai”

20

Septembris 2020 Nr. 5 (141)

NOLIKUMI

Nolikums

OZOLUPE
Apstiprinu:
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
A.Brakovska.
Saskaņots:
Vārkavas vidusskolas direktore
I.Kivleniece.

Vārkavas novada
12. atklātajam čempionātam vieglatlētikā.
•
•
•

1.Mērķis un uzdevumi.
Pārbaudīt veikto treniņu darbu sporta skolu treniņ grupās vasaras sezonā,
Noskaidrot 2020. gada novada čempionus 4 vecuma grupās,
Veicināt novadu un pilsētu vieglatlētikas audzēkņu un treneru sadarbību.

•

2.Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2020. gada 19. septembrī Vārkavas vidusskolas stadionā. Sacensību sākums plkst. 11.00.

•
•
•

Vārkavas novada sporta organizatori.
Galvenais tiesnesis S. Stankevičs
Galvenā sekretāre S.Stankeviča

3.Sacensību rīkotāji.

4. Dalībnieki.
•
Sacensības ir individuālas. Tāllēkšanā un mešanas disciplīnās katram dalībniekam 2 mēģinājumi priekšsacīkstēs un 2
mēģinājumi finālā.
•
Katrs startējošais kolektīvs nodrošina 2 sacensību tiesnešus.
5. Sacensību programma.
•2007. gadā dzimušie un jaunāki.
Meitenes – 100m; 800m; tāllēkšana; augstlēkšana; 1000m soļošana; šķēpa mešana ( 400g).
Zēni - 100m; 800m; tāllēkšana; augstlēkšana; 1000m soļošana; šķēpa mešana ( 400g).
•2005. – 2006. gadā dzimušie.
Jaunietes - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 2000m soļošana; šķēpa mešana ( 400g). lode (3kg)
Jaunieši - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 3000m soļošana; šķēpa mešana ( 600g).
•2003. – 2004. gadā dzimušie.
Jaunietes - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 3000m soļošana; šķēpa mešana ( 600g); lode (3 kg).
Jaunieši - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 3000m soļošana; šķēpa mešana ( 700g); lode (5 kg); lode (4kg)
•2002. gadā dzimušie un vecāki.
Sievietes - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 3000m soļošana; šķēpa mešana ( 600g); lode (4 kg).
Vīrieši - 100m; 400m; 1500m; tāllēkšana; augstlēkšana; 3000m soļošana; šķēpa mešana ( 800g); lode (6 kg).
6. Pieteikumi.
Pieteikšanās sākas: 14.09.2020. plkst. 10:00;
Pieteikšanās beidzas: 18.09.2020. plkst. 17:00;
Pieteikšanās sacensībām notiek mājaslapā www.athletics.lv
Kuriem nav piekļuves LVS, pieteikumu sūtīt stankevics@inbox.lv . Telefoni pieteikumam 29641392 vai 26179015.
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7.Apbalvošana.
1.-3.vietu ieguvējus visās grupās, katrā disciplīnā apbalvos ar medaļām.

•

8. Speciālie noteikumi.
Par pieaugušo sportistu veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par sporta skolu audzēkņu veselību atbild sporta skolu direktori.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt uzņemto fotogrāfiju, videomateriālu izmantošanai sacensību8 organizatoru
vajadzībām, tai skaitā publikācijām mājas lapā un citos sociālajos tīklos, piekrīt personas datu apstrādei.
COVID-19 ierobežojošie pasākumi: Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro
valstī spēkā esošie MK noteikumi Nr 360 “Epidemioloģiskie drošības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai”.

Vārkavas vidusskolas vieglatlētu starti vasarā
Lai arī COVID-19 pandēmija atstāja savu ietekmi uz
treniņu un sacensību režīmu pavasara un vasaras sākumā,
pēc aizliegumu mazināšanas pasākumiem atsākās arī
klātienes treniņi un sacensības. Pierādījās, ka ar neatlaidību,
mērķtiecīgu darbu arī šādos apstākļos var uzturēt un uzlabot
sportisko formu.
Par visu pēc kārtas:
15.07. U-14 Valsts čempionātā vieglatlētikā debiju piedzīvoja
ne tikai Markuss Soms un Matīss Sparāns, bet arī atjaunotais
Preiļu stadions. Teicamajā augstlēkšanas sektorā abiem
jaunajiem sportistiem izdevās 1,40 m augsti lēcieni, kas ļāva
abiem ierindoties 9. vietā Valstī.
20.07. Jēkabpilī sekoja U-16 Valsts čempionāts vieglatlētikā.
Kvalifikācijas normatīvus un iespēju startēt starp 24
labākajiem vieglatlētiem šajā vecuma grupā ieguva Rinalds
Božis- diska mešanā; Ralfs Vilcāns – 300 m barjerskrējienā;
Ervīns Brakovskis – augstlēkšanā un šķēpa mešanā un Dāvis
Sparāns - augstlēkšanā. Jaunieši startēja entuziasma pilni,
vislabāk veicās Dāvim, kurš ar 1,71m augstu pārvarētu
augstumu ierindojās 5. vietā Valstī, tikai par 2cm atpaliekot
no bronzas medaļas rezultāta. Te gan jāpiebilst, ka turpinot
cītīgi trenēties, Preiļu novada čempionātā 14.08. Dāvis
pārvarēja 1,77 m augstu novietotu latiņu. Pašreiz tas ir 2.
labākais rezultāts Valstī šosezon šajā vecuma grupā.
U-18 grupā īsta “uguņošana” šosezon padevusies skolas
šīgada labākajam Vārkavas vidusskolas sportistam Andim
Briškam. Savu sacensību sēriju Andis sāka ar uzvarām
Varakļānu stadionā, bet turpināja 22.-23.07. Ventspilī ar 3.
vietu Latvijas čempionātā 110m barjerskrējienā ar teicamu
rezultātu – 15,20 sek. un teicamu personīgo rekordu šķēpa
22

mešanā – 49.36 m. Ievērojot jaunieša daudzpusību, viņš tika
iekļauts Latvijas U-18 izlasē startam Baltijas valstu komandu
čempionātā, kur 01.08. Pērnavā- Igaunijas Republikā, atkal
sasniedza teicamu personīgo rekordu šķēpa mešanā – 52,70m
un 5. vietu Baltijā. Šīs sacensības bija pamatā viņa galvenajam
startam – Latvijas čempionātā 10-cīņā. 4. - 5., augustā, startējot
Ogres stadionā, jaunietis sasniedza augstu rezultātu – 5830
punkti un 2. vieta. Andis sasniedza arī vairākus augstvērtīgus
rezultātus atsevišķās disciplīnās – tāllēkšanā – 6,11 m; lodes
grūšanā – 13,07 m; augstlēkšanā – 1,82 m. Šie rezultāti ļauj
Andim atkārtoti pārstāvēt Latvijas izlasi nu jau Baltijas valstu
komandu čempionātā daudzcīņās 04.-05.09. Rakverē, Igaunijā.
Bet arī tas vēl nav viss. Gatavojoties savām sezonas lielākajām
sacensībām, Andis 22.08. Jelgavā startēja J.Lūša piemiņas
sacensībās šķēpa mešanā un izcīnīja 2. vietu, atkal labojot
personīgo un skolas rekordu – 52,96 m. Vēlēsim sportistam un
viņa trenerim Edgaram Vaivodam veiksmīgu startu Igaunijā!
U-18 Valsts čempionātā startēja arī Lauris Pastars – 200m
sasniedzot savu sezonas labāko rezultātu – 24,84 sekundes.
Jāatzīmē, ka sezonas gaitā savus personīgos rezultātus uzlaboja
arī Elizabete Maija Some un Ieva Jaunromāne - lodes grūšanā
un šķēpa mešanā.
Vēlot labus rezultātus visiem vieglatlētiem rudens posmā,
aicinu visus interesentus piedalīties tradicionālajā “Vārkavas
bezceļu” skrējienā 11.09. pl. 15.00 un Vārkavas novada
atklātajā čempionātā vieglatlētikā 19.09.
Vārkavas vidusskolas sporta skolotājs
Staņislavs Stankevičs
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Svētku mākoņos ir izskanējuši Vārkavas novada svētki
No 7. – 9. augustam Vārkavas novadā tradicionāli norisinājās
Vārkavas novada svētki. Vārkavas novada svētku pirmajā
dienā tika atklāts Džeinas Gavares gleznu personālizstāde
«Mantojums» , Vārkavas novada Kultūras centra zālē!
Pati Džeina dalījās ar dažādām pārdomām par dzīves vērtībām

Foto: Pacelšanās svētku mākoņos.
un par pašu gleznu būtību. Kopā ar dzīves stāstiem, Džeina
apmeklētājus iepriecināja ar aizkustinošām dziesmām un
ģitārspēli.
Katrā gleznā bija kaut kas sirsnīgs, ģimenisks un dabīgs, kas
liek pasmaidīt, pašiem to nemanot. Pēc izstādes, Vecvārkavas
estrādē, Vārkavas novada svētkus ieskandinājām ar dejām un
dziesmām!
Koncerts «Celsimies pāri!» bija īpašs svētku lidojuma reiss,
kurā devāmies pāri visam Vārkavas novadam. Īpašajā svētku
reisā piedalījās folkloras kopas - “Vecvārkava” un “Dzeipurs”,
deju grupa “Pašām patīk”, senioru deju kolektīvi – “Odziņas”
un “Dzīves virpulī”, vokālie ansambļi – “Melodīva”,
“Savādi gan” un “Dziedi līdzi!”. Lidojuma reisu papildināja
fantastiska komanda - divu košu un dzīvespriecīgu meiteņu
duets “Paprika” un pilots / vadītājs Andris Lazdāns!
Tas vien bij piedzīvojumu pilns lidojums!
Arī šogad, Vārkavas novada svētkos, neizpalika bez ikgadējās
sporta dienas!

OZOLUPE

spēka vīru stafetē, šautriņu mešanā, vasaras biatlonā,
“makšķerēšanā” u.c. spēlēs un aktivitātēs. Strīdbolā 1.vietu
ieguva komanda “Aglona”, 2.vietu ieguva “Provinces snaiperi”
un 3.vietu ieguva “Kalupe”. Sīva cīņa volejbolā 1.vietu ieguva
“Šamurla”, 2.vietu – “Nodokļu nemaksātāji” un 3 vietu
ieguva “Lupata”. Šautriņu mešanas turnīrā labākos rezultātus
uzradīja E.Praņevskis, K.Pastars , J.Motivāns , E.Brakovska,
A.Vanaga un A.Purviņa – Praņevska. Armvrestlingā spēcīgākie
bija A.Vilcāns, J.Livdāns, A.Ružģis un E.Brakovska, I. , J.
Praņevska. Vasaras biatlonā ātrākie un trāpīgākie bija A.Ružģis,
U.Valainis R.Vulte un A.Skutela, E. Ziemele. A.Vanaga. Lecienā
ar lecamauklu labākos rezultātus zurādija J.Livdāns, E.Cimdiņš
J.Kozlovskis un E.Ziemele, L.Kusiņa I. Sabaļovska I.Ševčuka.
Galda tenisā rezultātu līderi bija D.Cimdiņš , I.Krēsliņš un I.
Kuzmins. “Niršanā” rekordus lauza A.Ružģis, G.Brakovskis un
A. Upenieks. Veiksmīgākie “zivju ķērāji” bija I. Sabaļovska,
Ē. Some, E.Viļuma un G.Brakovskis U.Valainis, D.Tonkihs.
Novada spēcīgāka vīri un sievas bija J.Sparāns, A.Ružģis,
A.Ružģis un E.Brakovska , D.Upeniece, A.Skutela.

Foto: Skats no ‘‘putna lidojuma‘‘ virs Vārkavas lidlauka.
Šogad bija kaut kas jauns mums visiem! Šogad Vārkavas novada
svētkus svinējām arī Vārkavas lidlaukā!
Vārkavas lidlaukā pacēlāmies līdz pašai svētku virsotnei kopā ar
grupu «Autobuss debesīs»! Uzreiz pēc tam, ar jestru un lustīgu
noti mūs priecēja muzikālā apvienība - projekts « 5 Jāņi» un Dj
Mart Inc

Vārkavas novada svētku trešo dienu iesākām Vārkavas Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā ar klasiskās mūzikas
koncertu «Māras zemes karaliene» kora «Medera» dalībā.
Līdz ar kora izpildījumu, koncertā tika aizkustināta visdziļākā
dvēseļu stīga, kas radīja neaprakstāmas sajūtas un emocijas. Ir
grūti aprakstīt šādu mirkļu sajūtas, to ir jāizjūt!
Vārkavas novada svētkus noslēdzām ar smiekliem un spēlēm Ģimenes un bērnu pēcpusdienā «Blēņu tarbā»!
Uz Vecvārkavas estrādi bija ieradusies draudzīgā raganiņa,
kura nejaušām uzbūra estrādi par salu! Lielajiem un mazajiem
salas iemītniekiem bija nepieciešams ar dažādām spēlēm,
Foto: Spraigā sacensība volejbolā.
uzdevumiem un dejām sadraudzēties ar salas gariņiem. Mazākie
Ar lielu azartu un cīņassparu sportisti un citi apmeklētāji dalībnieki bija uzdevumu augstumos un bez problēmām izpildīja
pierādīja savus spēkus strītbolā, volejbolā, armvrestlingā, visus norādījumus! Arī lielie dalībnieki bija izcili palīgi saviem
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mazajiem! Bija gan baloni, gan cukurvate un pat pašiem savs Vārkavas novada svētkos!
vulkāns!
Paldies visiem, kas radīja un bija kopā ar mums šajos
Sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Kondavniece

Aizvadīt makšķerēšanas sacensības un atpūtas pasākums “Dubnas ķēriens” !
Biedrība “Jaunvide” sadarbībā ar Vārkavas novada domes
Kultūras centru 22.augustā rīkoja makšķerēšanas sacensības
un atpūtas pasākumu “Dubnas ķēriens”, kas Dubnas krastā
Vecvārkavā pulcēja lielus un mazus brīvā dabā atpūtas
cienītājus.
Arī šogad, makšķerēšanas sacensības tika organizētas divās
vecuma grupās – bērni un jaunieši, un pieredzējušie copmaņi.
Pie “Dubnas ķēriena” sacensību kausiem un īpašajām balvām
jauniešu grupā tika – Elīna Ziemele (1.vieta), Ivo Seņkāns
(2.vieta), Liliāna Gavare (3.vieta).

Foto: Mazie makšķernieku apbalvošana.
Pieredzējušo makšķernieku grupā pirmās vietas ieguva Vitālijs
Plivda, Andris Vaivods un Boriss Želvis.

Speciālās uzņēmuma “Volmārcentrs” dāvanas tika arī
lielākās zivs ieguvējam Vitālijam Plivdam un simpātiju
balva par atraktīvāko tērpu tika pirātu komandai Kristīnei
un Ivo Seņkāniem. Tāpat apliecības un saldumus par
aktīvu piedalīšanos āra aktivitātēs saņēma arī paši mazākie
pasākuma dalībnieki.

Foto: ‘‘Jaunvides‘‘ tradicionālās zivju zupas tapšanas
process.
Pēc sacensību apbalvošanas, visi pasākuma dalībnieki tika
aicināti uz aromātisku zivju zupu. Paldies par lielā katla
aizdošanu Larijai Lazdānei.
Pasākums “Dubnas ķēriens” notika jau otro gadu, tā mērķis
ir aicināt novada iedzīvotājus un viesus atpūsties brīvā dabā.
Paldies visiem par jauko pasākumu!

Bierība “Jaunvide”
Foto: Pirmo trīs vietu ieguvēji pieaugušajo kategorijā.
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Pēc pieredzes uz Krāslavu!
Šogad, 18.08.2020. „Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda””
sadarbībā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām
personām, Vārkavas novada domi un Sociālo dienestu
atbalstot Vārkavas novada iedzīvotājus organizēja
ekskursiju uz Krāslavu.

ekskursanti baudīja nesteidzīgu pastaigu apmeklējot koka
skulptūru kompleksu “Kristus karaļa kalns”, kurā izkārtoti vairāki
desmiti koka skulptūru par Bībeles sižetiem. Skulptūrdārzu ieskauj
dekoratīvo stādu dārzs, augļu koki,pāri dīķiem slejas tilti.

Brauciena mērķis bija iepazīt un pilnveidot zināšanas par
tēmu: ,, Ārstniecības augi mums visapkārt” , apmeklējot
z/s“Kurmīši. Saimniecības profils ir ārstniecības augu
audzēšana, vākšana, zāļu tēju ražošana, vaska šūnu ražošana,
kā arī lauku tūrisms. Pēc ekskursijas tika nodrošināta iespēja
degustēt un iegādāties „Kurmīšu” zāļu tējas, kas vislabāk
garšoja kopā ar medu, kuru bites ir vākušas no saimniecībā
augošajiem ārstniecības augiem.

Ekskursanti varēja smelties idejas kā ierīkot pie savas mājas
skaistas puķu dobes un kā pagatavot veselīgas tējas no dabas
ārstnieciskajiem augiem.

Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda”

Gida pavadībā iepazīta arī Krāslavas vēsture, apmeklēts
Krāslavas vēstures un novadpētniecības muzejs. Mājupceļā

Foto: Ekskursija uz Krāslavu.
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Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums,
reģistrācijas numurs 000740194.
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”.

OZOLUPE

Klausies Vārkavas novada aktualitātes
Latgales radio, otrdienās
plkst. 9:05, ar atkārtojumu
piektdien plkst. 18:30!
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/

