
I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S  U P M A L A S ,  R O Ž K A L N U  U N  V Ā R K A V A S  P A G A S T I E M  

N R . 5  ( 7 9 )  2 0 1 3 . G A D A  1 9 . A U G U S T S   

 

Turpinājums 2.lpp. 

IZSKANĒJUŠI VĀRKAVAS NOVADA SVĒTKI  

Trīs dienas, piedāvājot daudzveidīgu programmu visām 
paaudzēm, ilga Vārkavas novada svētki. Svētku sajūtu jau nedēļas 
vidū lieliski uzbūra oriģinālās svētku dekorācijas - pie Vecvārkavas 
norādēm parādījās izpušķoti siena ruloni un svētku reklāma. Arī 
laikapstākļi svinētājus bija saudzējuši – lai arī lietus mākoņi ap 
Vecvārkavu riņķoja nemitīgi – tie savu varēšanu parādīja tikai 
sestdienas naktī, zaļumballes laikā.  
Svētki sākās piektdien, Vārkavas vidusskolas stadionā, kurp 
tika aicināta vārkaviešu jaunā paaudze, jo te norisinājās 
neformālās sporta spēles (pleznu tautasbumba, dvieļu 
volejbols, slapjais sumo) komandām un individuālās 
stafetes. Bija pieteikušās 4 vietējo jauniešu komandas. 
Uzvaru plūca komanda „Melnie zibeņi” (Sintija Ziemele, 
Ainis Siksnāns, Juris Kapustins un Juris Gavars). 
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma ielūgumus uz Dona 
koncertu un zaļumballi.  Jauniešiem bija piedāvāta arī 
unikāla iespēja iepazīt jaunāko, modernāko dīdţeju tehniku. 
To prezentēja vietējais DJ Andy Bassland jeb Andris 
Lazdāns un dīdţeji Bric un Ziggy no Pelēčiem. Savukārt 
vakarā jaunieši Vecvārkavas estrādē diskoja kopā ar grupu 
„Transleiteri”. Deju mūzikas pasākums jeb kā to jau mēdz 
dēvēt afišās „Trakākā ballīte Upmalā” bija ļoti apmeklēts. 
Sestdienas pēcpusdienā Vecvārkavas estrādē koncertu 
sniedza novada pašdarbības kolektīvi – „Vecvārkava”, 
„Dzeipurs”, „Savādi gan”, „Dziedi līdzi”, „Odziņas”, „Vanagi”, „Pašām 
patīk” un Zanes un Laura deju duets. Katrs kolektīvs izpildīja 2 dziesmas vai 
dejas. Koncerts izdevās lielisks, jo bija ļoti pārdomāts un atraktīvs, tā 
scenārijs bija izveidots kā ceļojums pa Vārkavas novada lielākajām 
apdzīvotajām vietām un vienlaikus vietām, kurās darbojas šie pašdarbības 
kolektīvi. Divi ar Latvijas ceļvedi bruņojošies vadītāji – pilsētas dāmīte un 
gudrinieks (Antra Skutele un Oļegs Vaivods) – domās ciemojās 
Vecvārkavā, Vārkavā, Rimicānos, Arendolē, Vanagos – kur it kā 
norisinājās daţādi populāri TV raidījumi.  
Klātesošos pirms konceta uzrunāja arī Vārkavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, viņa sveica novada 
iedzīvotājus svētkos, uzteica viņu čaklumu, gudrību un radošumu un 
nolasīja Egitas Kancānes eseju „Vārkavas lietošanas instrukcija”, kas 
izcili atbilda svētku noskaņai un norises vietai. Koncerta noslēgumā 
pašvaldība pasniedza Atzinības rakstus vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Vanagi” vadītājai un dalībniekiem par piedalīšanos 
Vispārējos latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. 
Kolektīvs šogad  ir Vārkavas novada lepnums, un novada vārdu Latvijā 
nesa kolektīva vadītāja Valentīna Brice un dalībnieki (arī tie, kas deju 
kolektīvu skatē palīdzēja izcīnīt ceļazīmi uz Dziesmusvētkiem):  Elvīra 
Ušacka, Elizabete Lāce, Zane Lāce, Iveta Isajeva, Sintija Isajeva, Signija 
Isajeva, Kristīne Seile, Elita Seile, Janīna Vilcāne, Andris Isajevs, Juris 
Praņevskis, Ēvalds Gulbinskis, Ainārs Vaivods, Māris Rusiņš, Lauris 
Barons, Jānis Vilcāns, Mārtiņš Landsmans, Staņislavs Maļkevičs.  

 M.Praņevskas foto. 
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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 
PIEŅEMTIE LĒMUMI 2013.GADA JŪLIJĀ 

(SĒŽU LĒMUMI - WWW.VARKAVA.LV) 

viņš ar pašvaldību ātri pārtrauca darba attiecības, un 
turpmākie sociālā darbinieki meklējumi nevainagojās 
panākumiem, taču Sociālajam dienestam šāds 
darbinieks ir ļoti nepieciešams, tāpēc dome pieņēma 
lēmumu projekta termiņu pagarināt, un drīzumā tiks 
izsludināta vakance.  
Savukārt vides inţenieris šī projekta ietvaros tika   
sameklēts bez kavēšanās – ar Vārkavas novada 
pašvaldību darba attiecības viņš uzsāka 2011.gada 
augusta sākumā, un atbilstoši projekta nosacījumiem, 
pašvaldībā viņam ir jānostrādā 36 mēneši – 24 
mēnešus no tiem darba alga viņam tiek maksāta no 
projekta līdzekļiem, 12 mēnešus – no pašvaldības 
budţeta. Iecerēts, ka vides inţenieris tiks iesaistīts 
Teritorijas plānojuma izstrādē 2013.-2025.gadam, kas 
drīzumā tiks uzsākts.  

 LABOS  PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻUS 

16.jūlija domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts saraksts 
par pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
valsts budţeta valsts autoceļu fonda programmas 
mērķdotācijas izlietojumu jeb paredzētie darbi 
2013.gadā: 

 ceļa posma Krustceles – Dolgais  Bors 700 m  
rekonstrukcija  (izmaksas Ls 10500); 

 ceļa posma Brieži – Jadvigova – Strodi (pie 
Vējdzirnavām) 200 m rekonstrukcija (izmaksas Ls 
3000); 

 ceļa posma Lazdāni – Kalēji 50 m rekonstrukcija 
(izmaksas Ls 750); 

 ceļa posma Borkava – Aizpūrieši 700 m 
rekonstrukcija un caurtekas izbūve (izmaksas: 
caurteka ar diametru 50 cm (Ls 600), caurteka ar 
diametru 100 cm (Ls 3500), 700 m rekonstrukcija Ls 
10500); 

 caurtekas izbūve uz autoceļa Zaķīši – Krustceles 
(izmaksas Ls 600); 

 ceļam Piliškas – Dovole grāvju izbūve un 
nobrauktuvju izbūve, kā arī nepieciešams tehniskais 
projekts (aptuvenās izmaksas no Ls 1000 līdz 1500). 

Pēc koncerta ikviens varēja izvizināties izpušķotā laivā pa Dubnu un baudīt lieliskus dabas skatus un upes 
rāmumu. 
Vakarā novadniekus priecēja izcils un ļoti sirsnīgs Dona un viņa pavadošā  ģitārista Jāņa Bērziņa koncerts. 
Koncerta izskaņā skatītāju aplausi nerima, daţas dziesmas tika atkārtotas, mūziķi to darīja ar prieku un solīja šurp  
atgriezties. Vasaras vakars un ļoti skaistā, romantiskā estrādes un Vārkavas muiţas pils apkārtne darīja šo koncertu 
neaizmirstamu. Pēc koncerta ikviens varēja izlustēties zaļumballē kopā ar grupu “Kiwi”. 
Pirms koncerta skatītājus novada svētkos sveica 11.Saeimas deptuāta Oļega Hļebņikova pārstāve.  
Savukārt svētdienas rīts Vecvārkavā bija paredzēts pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem – viņus priecēja  
sirsnīga un muzikāla izrāde ģimenei „Notikums dārzā”, kurā Ruksītis Rosīgais un Suņuks Drosmīgais, iesaistot 
skatītājus, centās uzaudzēt konfekšu koku. Ļoti liels ieguvums novadam ir iegādātās  piepūšamās atrakcijas, kas 
bērnu vidū ir ļoti populāras, kā arī visos novada pasākumos ir bez maksas un arī bez īpaša laika ierobeţojuma. Arī 
šajos svētkos bērni piepūšamajā pilsētiņā varēja izpriecāties pēc sirds patikas. Ļoti populāra ir arī sejiņu 
apgleznošana – šoreiz brīvdabas darbnīcā rosījās jau 2 sejiņu izdaiļošanas meistares, un rindas pie viņām nenoplaka 
ne mirkli. Darbojās arī akmens apgleznošanas studija, kas bērnus ļoti aizrāva, un daudzi necilie laukakmeņi tapa 
par īstiem mākslas darbiem. 
Vārkavas novada pašvaldība un Kultūras centrs īpaši pateicas visiem brīvprātīgajiem, kas ļoti daudz palīdzēja 
svētku organizēšanā, kā arī skatītājiem par kuplo apmeklējumu, neskatoties uz karstāko raţas novākšanas laiku, un 

labajām atsauksmēm.  (Svētku fotogrāfijas - www.varkva.lv/fotogalerija.) 
M.Praņevska  

Jūlijā notika 1 Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu 

komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā 

sēde (5.jūlijā), 2 domes ārkārtas sēdes (9.* un 16.jūlijā), 1 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas 

sēde (11.jūlijā), 2  Attīstības un infrastruktūras komitejas 

ārkārtas sēdes (11., 12.jūlijā), 1 Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas sēde (16.jūlijā), 1 Finanšu komitejas 

ārkārtas sēde (16.jūlijā) un domes kārtējā sēde (23.jūlijā).    

(* Sk. domes sēdes protokolu.) 

 UZSĀKS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

IZSTRĀDI 2013.-2025.GADAM 
Šobrīd ir spēkā Vārkavas novada teritorijas (Upmalas un 

Roţkalnu pagasti) plānojums 2012.-2014. gadam un 

Vārkavas pagasta padomes teritorijas plānojums 2012.-

2016. gadam. Ir nepieciešams apvienot abus šos iepriekš 

izstrādātos plānojumus vienā un iestrādāt jaunus 

nosacījumus, jo novada pašvaldības iedzīvotāji sniedz 

iesniegumus ar lūgumu atļaut būvniecību, kas sakaņā ar 

pašreizējo teritorijas plānojumu nav atļauta, tāpēc tika 

pieņemts lēmums par teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam uzsākšanu. 

 PAGARINĀTS PROJEKTA „SPECIĀLISTU 

P I E S A I S T E  V Ā R K A V A S  N O V A D Ā ” 

ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ 
Kā jau iepriekš vairākkārt tika ziņots, 2011.gadā Vārkavas 
novada pašvaldībā tika uzsākts Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras projekts „Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā”, 
kura ietvaros pašvaldībā jāstrādā 2 speciālistiem: vides 
inţenierim un sociālajam darbiniekam. Sociālais darbinieks 
pēc vairākām konkursa izsludināšanām tika sameklēts, taču 
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APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 28.03.2013.lēmumu (protokols Nr.9/3) 

PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 16.07.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.24/12) 

  

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.52 
 

Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām " 43. panta pirmās daļas13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 
pirmās daļas 3.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Šie saistošie noteikumi regulē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu 
Vārkavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk arī Novadā), nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības. 
2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. 
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir: 

3.1. reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Novadā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā 
arī personu mantu; 
3.2. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu 
daudzumu; 
3.3. veikt atkritumu dalīto savākšanu, šķirošanu un pārstrādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - sadzīves atkritumu radītājiem, 
savācējiem, pārvadātājiem un pārstrādātājiem. 
5. Novadā ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. 
6. Vārkavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) organizē un kontrolē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī saistošajiem noteikumiem. 
7. Pašvaldība savas funkcijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā realizē, slēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kurš saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšanai pašvaldības administratīvajā 
teritorijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. 
8. Pašvaldība nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību un informē par to sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju. 
9. Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās 
vietās. 
10 . Iedz īvot ā ju ,  i es tāžu  un  komersantu  p ienākums  i r  i ek ļaut i es  novada  kopē jā  
sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos  
sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja 
norādītajā vietā. 

 

II. Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana 
11. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu un veidus Novadā nosaka Vārkavas novada dome. 
12. Novadā noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas sistēma ir: 

12.1. atkritumi tiek nogādāti uz īpaši iekārtotām atkritumu savākšanas vietām; 
12.2. atkritumu savākšana notiek izmantojot atkritumu tvertnes un maisus. 

12.¹ Novadā izmantojami šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi: 
  12.¹1. izmantojot dažādu tilpumu sadzīves atkritumu savākšanas tvertnes/konteinerus; 
  12.¹2. atkritumu radītājam vai valdītājam patstāvīgi veicot dalītu sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu 
atkritumu dalītās savākšanas punktos un/vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos; 
  12.¹3. atkritumu radītājam vai valdītājam organizējot specifisku atkritumu (būvniecības un būvju nojaukšanas 
rezultātā radušos atkritumu, lielgabarīta, bīstamo, bioloģiski noārdāmo, elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam u.c.) 
savākšanu, patstāvīgi noslēdzot līgumu ar atbilstošai darbībai licencētu atkritumu apsaimniekotāju par šo 
atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz specializētām uzglabāšanas vai pārstrādes vietām vai patstāvīgi nogādājot 
šos atkritumus uz īpaši šim nolūkam paredzētās vietās. 
  

 PRECIZĒTI UN STĀJAS SPĒKĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.52 
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13. Atkritumu tvertnes, ja tās nav iegādājušies nekustamā īpašuma īpašnieki, pieder atkritumu apsaimniekotājam. 

Atkritumu tvertņu izvietojuma vietas Vārkavas novadā atkritumu apsaimniekotājam jāsaskaņo ar Vārkavas novada 

pašvaldības izpilddirektoru. 

14. Ieviešot šķiroto atkritumu savākšanu, atkritumu apsaimniekotājam par to jāinformē atkritumu radītāji, kā arī 

jāinformē tie par attiecīgajam atkritumu veidam paredzēto tvertņu krāsojumu vai marķējumu. 

15. Ieviešot šķiroto atkritumu savākšanu, atkritumu radītājiem jāsašķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, 

sabiedriskajā ēdināšanā, raţošanā un citur radītie atkritumi un jāievieto tie savākšanas laukumā esošajā attiecīgajam 

atkritumu veidam paredzētajā tvertnē. 
16. Atkritumu tvertņu novietošanas vietas ielu sarkano līniju robežās ierīkojamas, izstrādājot tehnisko projektu, kas 
saskaņojams Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

III. Nekustamā īpašuma īpašnieka, apsaimniekotāja un valdītāja pienākumi 
17. Nekustamā īpašuma īpašniekam, apsaimniekotājam vai valdītājam ir pienākums: 
  17.1. iekļauties novada kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu 

apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir izvēlējusies pašvaldība; 

17.2. nodrošināt regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu); 

17.3. sniegt pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par 

nomniekiem, komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

17.4. veikt maksājumus par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar noteikto maksu par sniegtajiem 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem; 

17.5. izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai un 

17.3. nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās 

jebkurā gadalaikā, sakopt atkritumu tvertņu laukumus pēc atkritumu izvešanas; 

17.6. vietās, kur sadzīves atkritumi tiek savākti un tiek izvesti ar specializētajiem transportlīdzekļiem, pēc 

atkritumu izvešanas nodrošināt attiecīgās ielas daļas tīrību; 

17.7. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un 

izvešanas bieţumu, ko saskaņo ar atkritumu apsaimniekotāju; 

17.8. atkritumu tvertņu tukšošanas dienās novietot mazgabarīta atkritumu tvertnes no 

privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportam pieejamā vietā; 

17.9. nodrošināt nomāto atkritumu tvertņu saglabāšanu, kā arī uzturēt atkritumu 

tvertnes tīras un lietošanas kārtībā; 

17.10. nodrošināt lielgabarīta atkritumu nogādāšanu uz pārstrādes vai uzglabāšanas vietām - ar savu transportu 

vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja 

noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona 

atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika; 

17.11. pašvaldības teritorijā, ieviešot atkritumu šķirošanu, tos sašķirot rašanās vietā. 

Šķirotiem atkritumiem izmantot tikai noteiktam atkritumu veidam paredzētās tvertnes; 

17.12. veikt bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma vai valdījumā esoša 

īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, ainavai, kā arī personu mantai. 
  

IV. Atkritumu radītāja pienākumi 

18. Sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs vai specializētajā transportlīdzeklī jāiesaiņo atkritumu 

maisos, kuri ir jāaizsien, rūpīgi iesaiņojot asus priekšmetus, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī 

atkritumu savākšanas un pārvadāšanas iekārtām. 

19. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu 

ar atkritumu apsaimniekotāju paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai. 

20. Atkritumu radītājam ir jāslēdz atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, par būvniecības procesā radīto 

atkritumu savākšanu. 

21. Sabiedrisko objektu (iestāžu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu) īpašnieks, valdītājs vai 

lietotājs papildus tā darbības rezultātā radīto atkritumu savākšanas konteineriem nodrošina sīko sadzīves 

atkritumu savākšanas tvertņu izvietošanu pie sabiedrisko ēku ieejām un ēku publiskajās tualetēs, kā arī objektam  
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piegulošajā teritorijā un nodrošina to pastāvīgu iztukšošanu. 

22. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, nodrošina kārtību daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 

pieejamā vietā izveidotajos atkritumu tvertņu laukumos, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, kā arī 

nodrošina iztukšošanas dienās piekļuvi atkritumu tvertnēm. 

23. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā 

īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu 

īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs. 

24. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji (pārvaldnieki) ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu 

apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem. 

25. Pasākumu organizētājiem jānodrošina atkritumu savākšanas pakalpojums un sabiedrisko tualešu pieejamība, 

sanitārā tīrība un higiēnas prasību ievērošana pasākuma laikā un attiecīgās teritorijas sakopšana un atkritumu 

savākšana piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. 

 

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi 

26. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas 

nepiesārņo vidi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni. 

27. Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. 

28. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir: 

28.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk kā 2 reizes 

kalendārā gada laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu projektu Vārkavas 

novada pašvaldībai; 

28.2. pēc Vārkavas novada pašvaldības pieprasījuma iesniegt izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, 

pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksu aprēķinu tādā detalizācijas pakāpē, kāds izteikts pieprasījumā; 

28.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Vārkavas novada 

pašvaldības apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru; 

28.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu 

apsaimniekošanu; 

28.5. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no iedzīvotājiem, 

iestādēm un komersantiem; 

28.6. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem; 

28.7. nodrošināt pietiekamu atkritumu tvertņu skaitu Pašvaldības dzīvojamā fonda māju un citu pašvaldības 

objektu sadzīves atkritumu tvertņu laukumos; 

28.8. saskaņot ar pašvaldību atkritumu tvertņu dizainu (forma, krāsa); 

28.9.  nodrošināt regulāru atkritumu izvešanu; 

28.10 ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums, nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (lielgabarīta 

atkritumi, būvniecības atkritumi, u.c.) izvešanu. 

29. Atkritumu apsaimniekotājs ir atbildīgs par iznomājamo atkritumu tvertņu nodošanu klientiem, to labošanu, 

dezinfekciju un nomaiņu. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem apmaksā atkritumu radītājs. 

30. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina: 

30.1. iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos atkritumus) savākšanu 

(šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību); 

30.2. atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas; 
30.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām pašvaldības noteikto atkritumu savākšanas punktu un laukumu 

apsaimniekošanu. 
31. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām pāriet šo 

komercsabiedrību īpašumā. 
32. Atkritumu apsaimniekotājs sniedz informāciju atkritumu radītājam un izplata informatīvus materiālus par 

atkritumu apsaimniekošanu. 
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VI. Atkritumu dalītā savākšana un šķirošana 

33. Novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim 

nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai punktos, vai izsniegtajos noteikta marķējuma 

maisos, kā arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās. 

34. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek savākti sašķiroti, ja atkritumu apsaimniekotājs 

nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem 

atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt 

tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām. 

35. Atkritumu apsaimniekotāji: 

35.1. savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu 

savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju Vārkavas 

novada mājas lapā un pagastu pārvaldēs; 

35.2. nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā; 

35.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina - ne mazāk kā divu veidu atkritumu dalītu 

savākšanu un atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu konteineros ne ilgāk kā nedēļu bioloģiski noārdāmiem 

atkritumiem un sešas nedēļas - sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas; 

35.4. šķiroto atkritumu savākšanas laukumā nodrošina - atkritumu savākšanu un uzglabāšanu konteineros ne 

ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski atkritumiem un trīs mēnešus -inertajiem atkritumiem un pārējiem sadzīves 

atkritumiem pirms to pārstrādes. 

36. Ja Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību, atkritumu radītājiem, kas nodarbojas 

ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas raţošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to 

saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot 

apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. 

37. Nešķirotos sadzīves atkritumus izved, saskaņā ar atbilstoši saskaņotu grafiku. 

 

VII. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

38. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām (medikamenti, to 

atlikumi, elektropreces u.c.), kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. 

39. Bīstamo atkritumu radītājs: 

39.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 

39.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu 

mantu; 

39.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir 

saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; 

39.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

40. Maksu par bīstamo vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

uzglabāšanu, reģenerāciju vai raţošanas atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā 

nosaka Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi 

41. Novadā ir aizliegts: 

41.1. izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās; 

41.2. ievietot atkritumu tvertnēs ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības 
izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus 
vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus; 

41.3. dedzināt atkritumus meža masīvos, parkos un citos dabas objektos; 

41.4. atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt; 
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41.5. piesārņot ar atkritumiem ielas, ceļus, dzīvojamajām mājām pieguļošo teritoriju, novadgrāvjus un dabiskās 
noteces, parkus, meţus, citus dabas objektus un pārējās vietas, kur tas nav paredzēts; 

41.6. novietot sadzīves atkritumu tvertnes ārpus paredzētajām vietām, izņemot īslaicīgu novietošanu tvertnes 
iztukšošanas nolūkā, ja šāda novietošana netraucē transporta līdzekļu un gājēju kustībai; 

41.7. ievietot atkritumus konteineros vai tvertnēs, kas paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju atkritumu 
savākšanai;  

41.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros vai speciāli tam paredzētajos marķētajos 
maisos. 

41.9. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī cita saimnieciskās darbības veicēja) objektā radītos atkritumus 
atkritumu tvertnēs, kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju vajadzībām (parku, iestāţu, atpūtas, 
pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu konteineros); 

41.10.nesaskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, novietot lielgabarīta un būvniecības vai būvju nojaukšanas 
atkritumus pie sadzīves atkritumu konteineriem vai citās neparedzētās vietās; 

41.11.veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.  

42. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) 
labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, 
tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi. 

 

IX. Atkritumu apsaimniekotājs 

43. Pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu pašvaldības noteiktajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā un iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos. 

44. Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tādā termiņā, lai 

nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. 

45. Noslēdzoties publiskā iepirkuma procedūrai, pašvaldība slēdz līgumu ar 

atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā 

pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. 

46. Noteikumu 42.punktā minēto līgumu Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 

2 (diviem) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem. 

47. Pašvaldībai publiskā iepirkuma procedūras ietvaros ir tiesības prasīt no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

pretendenta (kandidāta) izvērstu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu. 

48. Pašvaldība informē savas administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par vienas sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonas izveidi tās teritorijā un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi 

līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. 

49. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no 

dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības slēgt 

līgumu ar komersantu, kuru tas ir izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības 

veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Šajā gadījumā sadzīves 

atkritumu radītājs informē vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, un 

par šī līguma darbības termiņu. 

 

X. Kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
50. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 

50.1.maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlētais atkritumu 
apsaimniekotājs; 

50.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko nosaka likumā „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā; 
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50.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 
51. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot noteikumu 52.punkta prasības, nosaka Vārkavas 

novada dome ar lēmumu. 
52. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu 

un pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju. 

53. Atkritumu radītājam ir pienākums samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekotāja rēķinā 
norādītajā apmērā un laikā. 

54. Maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājs veic saskaņā ar starp atkritumu radītāju un 
atkritumu apsaimniekotāju noslēgto līgumu, atbilstoši apstiprinātajiem tarifiem. 

55. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu norēķinās 
ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību saskaņā ar noslēgto 
apsaimniekošanas vai īres līgumu, ja dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav lēmusi 
citādi, vai norēķinās ar Vārkavas novada pašvaldību. 

56. Atkritumu apsaimniekotājs, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pašvaldību, nodrošina sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu par maksu, kas noteikta attiecīgajam sadzīves atkritumu 
radītājam šo atkritumu apsaimniekošanas zonā. 

57. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām atkritumu apsaimniekotājam jābrīdina atkritumu 
radītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un laikā. 

 

XI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu 

58. Par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 

59. Vārkavas novada domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību 
par šo noteikumu pārkāpumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos un apmērā. 

60. Administratīvā soda nomaksa šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās 
atbildības. 

61. Kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic: 
61.1. Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektors; 
61.2. Vārkavas novada pagastu pārvalžu vadītāji atbilstošā pagasta teritorijā; 
61.3. Komunālās saimniecības vadītājs. 
 

XII. Noslēguma jautājumi 

62. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam vai valdītājam - līgums ar atkritumu 

apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas 

jānoslēdz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā, un 

viena mēneša laikā pēc īpašuma vai īres tiesību iegūšanas. 

63. Līdz atkritumu apsaimniekotāja izvēlei šo noteikumu 40.punktā noteiktajā kārtībā, ir spēkā noslēgtais līgums ar 

atkritumu apsaimniekotāju, bet ne ilgāk kā līdz 2013. gada 1.jūlijam. 

64. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Vārkavas novada domes 2006. gada 1.augusta 

saistošie noteikumi Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novada pašvaldībā”, apstiprināti ar 

Vārkavas novada domes 2006. gada 1.augusta sēdes lēmumu Nr.13/4. 

65. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vārkavas novada bezmaksas 

informatīvajā izdevumā „Ozolupe". 
 

  Domes priekšsēdētāja A.Brakovska 



NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES DEPUTĀTU IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI  
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece  (saskaņā ar Vārkavas 
novada pašvaldības nolikuma 79.1, 79.2. punktu) iedzīvotājus pieņem šādos laikos:  
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja: pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un ceturtdienās no 
plkst.8.00 līdz plkst.12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša 
pirmajā otrdienā Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā otrdienā Roţkalnu pagasta pārvaldē no plkst.10.00 - 
12.00. 
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece: katra mēneša pirmajā otrdienā Vārkavas pagasta 
Piliškās no plkst.9.00 - 12.00; pirmajā trešdienā Roţkalnu pagasta Rimicānos no plkst.9.00 - 12.00; otrajā 
trešdienā Upmalas pagasta Vanagos no plkst. 9.00 - 12.00; otrajā ceturtdienā Roţkalnu pagasta Arendolē no 
plkst. 9.00 - 12.00, trešajā trešdienā Vārkavas pagasta Vārkavā no plkst.9.00 - 12.00; ceturtajā trešdienā no 
plkst.9.00 - 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā Skolas ielā 5, Vecvārkavā. (AUGUSTĀ novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece iedzīvotājus nepieņems.) 

Novada pašvaldības domes deputātu pieņemšanas grafiks š.g. AUGUSTĀ 
 Pēteris Šņepsts un deputāti no vēlētāju apvienības „Mēs savam novadam” iedzīvotājus pieņems: 22. 

augustā Arendolē no plkst.9.00 - 10.30; Rimicānos no plkst.11.00 – 12.30; Vanagos no plkst.13.00 – 14.30. 

 Skaidrīte Medne 26. augustā Vecvārkavā no plkst.9.00 -12.00. 

 Mindaugas Bitinas 29. augustā Rimicānos no plkst.9.00 – 12.00.  

Novada pašvaldības domes deputātu pieņemšanas grafiks š.g. SEPTEMBRĪ 
 Ilga Pokšāne 10. septembrī Vārkavā  no plkst.9.00 – 12.00. 

 Pēteris Šņepsts un deputāti no no vēlētāju apvienības „Mēs savam novadam” iedzīvotājus pieņems 19. 

septembrī Vecvārkavā no plkst.9.00 – 10.30; Vārkavā no plkst.11.00 – 12.30; Piliškās no plkst.13.00 – 14.30.  
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Ir vasara, atpūtas un jaunu spēku uzkrāšanas laiks, bet Vārkavas novada iedzīvotāju aktivitāte jūtama  
vienmēr. Šoreiz  tiek īstenota Vārkavas pamatskolas Sorosa fonda projekta ”Skola mazam un lielam” 
pilsoniskās līdzdalības aktivitāte ”Mans ciems - mana paliekošā dzirksts”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vārkavas novadpētniecības muzeja  vadītāja Elvīra Āboliņa un Vārkavas pamatskolas skolotāja Kristīne Pauniņa 
apmeklēja  5 pilsoniskās līdzdalības seminārus Daugavpilī  un tagad ir atbildīgas par aktivitātes īstenošanu Vārkavas 
novadā. Sadarbības organizācijas ir Vārkavas novada pašvaldības dome, Vārkavas pamatskola, bet paši galvenie 
aktivitātes veicēji ir visi Vārkavas novada iedzīvotāji. Šīs pilsoniskās līdzdalības akcijas mērķis  ir veicināt pagasta 
iedzīvotājus veikt sava ciemata nosaukuma, kultūrvēstures un tā tradīciju izpēti, apzināties Vārkavas novada  
kultūrvēsturisko pieminekļu skaistumu un nozīmīgumu. Plānotais  rezultāts ir, pirmkārt, nomainīt  norādes pieciem 
kultūrvēstures objektiem: Pilišķu pilskalnam, Gavarišķu  un Zaķīšu senkapiem, Bučku senkapiem un Borkovas 
muiţas klētij, jo esošās  zīmes ir stipri nolietojušās, tāpēc  kultūrvēsturiskos objektus  nezinātājam garāmbraucējam 
pat nav iespējams pamanīt .  Pavisam drīz to vietā būs jaunas norādes. No Sorosa fonda tika piešķirts 351 Ls. Par 
šiem līdzekļiem jau ir pasūtīts  materiāls  norāţu izgatavošanai. Tās būs no metāla un atbildīs visiem vajadzīgajiem 
standartiem. Otrkārt, paredzēts aktivizēt ciematu iedzīvotājus izdomāt, izveidot un uzstādīt sava ciemata zīmi, 
savākt, apkopot, kā arī jaunradīt un popularizēt kultūrvēsturisko un folkloras materiālu (nostāstus, leģendas, teikas, 
vietvārdu cilmi), apkopojot to informatīvā bukletā.  
Jūlija sākumā tika pabūts Dolgi Borā, Zaķīšu un Pilišķu ciemā pie Līgas Lutinskas un Regīnas Jukšas. Viņām bija  
dots uzdevums  uzrunāt un iesaistīt iedzīvotājus, lai izveidotu  sava ciema zīmes skici, lai vēlāk  šis kokā grebtais vai 
citā materiālā veidotais  uzraksts lepni vēstītu – lūk, tas ir ciems ar mūsu izdomātu zīmes formu, simboliku un, 
galvenais, tas ir mūsu pašu ciema iedzīvotāju roku darbs.  
31.jūlijā notika ciema iedzīvotāju sapulces gan Dolgi Borā, gan Pilišķu un Zaķīšu ciemā. Iedzīvotāji ieradās ar sava 
ciema zīmju skicēm, vienojās par interesantāko un praktiskāko skici, tika sadalīti pienākumi un izrunāts, kā norāde 
tiks izgatavota. Iedzīvotāji zināja pastāstīt daudz noderīgas informācijas par sava ciema vēsturi un  tradīcijām, par 
to, kā dzīvoja agrāk un kā klājas šodien. Vecākie Pilišķu un Zaķīšu ciema iemītnieki sevi parādīja kā ļoti enerģiskus 
un dzīvespriecīgus cilvēkus, viņi  prata nodejot krakovjaku un ar dziesmu pierādīja, cik skanīgas ir viņu balsis. 
Papētīta tika  ciema nosaukuma izcelsme, atrasta vai arī sacerēta teika par tā nosaukuma rašanos. Katrā ciemā tika 
atrasts kas tāds, ar ko tieši  tā iedzīvotāji  var lepoties, tas var būt labs amatnieks, saimniece, rokdarbniece  vai bišu 
dravas kopēja un vairāku šķirņu trušu audzētāja. Savāktais tiks apkopots ciemu bukletiņos. Novadā ir aktīvi, 
atsaucīgi amatnieki, mākslinieki un literāti, kas to visu prot un vēlas  īstenot. 
Augusta beigās plānots pilsoniskās līdzdalības aktivitātes noslēgums - kultūrvēsturiska ekskursija, izveidoto norāţu 
un ciema zīmju uzstādīšana, kā arī savas dzimtās vietas prezentācija, bukletiņa izdošana. 
Aicinām iesaistīties visus Vārkavas novada iedzīvotājus, kas vēlas savam ciemam  jauku, pašizgatavotu norādi, tiem, 
kas labi zina ciema vēsturi, tradīcijas, neturēt sveci zem pūra, bet parādīt, cik daudz skaista, vērtīga ciemā ir bijis un 
ir joprojām, ka šī vieta  vēl dzīvo, plaukst un attīstās, ka no tās nāk zinoši, aktīvi, strādīgi un idejām bagāti Vārkavas 
novada iedzīvotāji. Šis savāktais materiāls noderēs nākamajām paaudzēm. Ja ir kādi priekšlikumi, idejas, interesants 
un vērtīgs informatīvais materiāls, droši sazinieties ar atbildīgajām personām Elvīru Āboliņu (tel. 27099432) un 
Kristīni Pauniņu (tel.29973684). 

Esiet atsaucīgi, radoši un darbotiesgriboši, un tad varēsim teikt: “Mans ciems ir mūsu paliekošā 
dzirksts, un arī es esmu šīs dzirksts daļiņa”. 

Kristīne Pauniņa 
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NOVADA ATTĪSTĪBA 

Pilišku iedzīvotāji spriež par ciema zīmi. 
K.Pauniņas foto. Dolgī Bora iedzīvotāji pēc kopīgi padarīta 

darba priecīgi un vienoti. K.Pauniņas foto. 



 

 

VANAGU BIEDRĪBA “VĒLME” ĪSTENO DIVUS 
PROJEKTUS 

 
Šobrīd biedrība "Vēlme" īsteno  divus projektus. Viens no tiem ir „Vanagu 
baznīcas jumta vienkāršotā renovācija”. Projekta kopējā izmaksu summa 
11144.71 Ls. Projekta ietvaros paredzēts veikt Vanagu baznīcas jumta 
remontu - tiks noņemts vecais krāsojums, nomainītas lūkas, tiks uzlikti jauni 
koka krusti, nokrāsots jumts, mainīta bojātā sija un kosmētiski atjaunots 
b o j ā t a i s  g r i e s t u  k r ā s o j u m s . 
Otrs projekts "Radošās darbnīcas praktisko iemaņu apguvei un aktīvai 
atpūtai" Projekta summa: 4035.60 Ls. Pēc projekta realizācijas paredzēts 
iegādāties praktisko iemaņu apguvei nepieciešamo inventāru, tai skaitā - 
daţas šujmašīnas, adāmmašīnas, tapošanai nepieciešamo inventāru, daţas 
datorprogrammas, trīs trenaţierus, kā arī pēc iedzīvotāju lūguma, ietilpīgu 
veļas mašīnu. Projektu realizācijas termiņš ir 2013. gada 30.decembris. Abos 
projektos 10% no kopējām izmaksām līdzfinansē Vārkavas novada 
pašvaldības dome. Pēc projekta īstenošanas tiks sniegta plašāka informācija 
vietējiem iedzīvotājiem par inventāra izmantošanas iespējām un kārtību. Ja 
kāds vēlas aktīvāk iesaistīties projekta realizācijā vai ir kādi konkrēti 
priekšlikumi un idejas, lūgums nākt talkā, jo tad, iespējams, darbi ritēs raitāk. 
Atbildīgā par projektu īstenošanu ir Natālija Skutele (mob.tālr. 26359741, e-
pasta adrese: natalija-skutele@inbox.lv). 

Biedrības „Vēlme” valde 

 

DIEVNAMAM  JAUNS  JUMTS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalupes evaņģēliski luteriskā draudze jau daudzus gadus regulāri uztur 
kārtībā savu dievnamu. Pēdējo 13 gadu laikā veikti šādi svarīgi darbi: 2000. 
gadā vasarā veikts iekštelpu remonts, 2002. gadā nomainīti torņa logi, 2010. 
gadā nokrāsotas ārsienas un pielaboti pamati, 2011. gadā nokrāsoti logi un 
ārdurvis, kā arī bruģētas kāpnes un fasādes ieeja dievnamā. 
Laika zobs un vētra nebija saudzējuši celtni, jumts tecēja, līdz ar to cieta 
dievnama iekšpuse. Šogad draudze atrada iespēju uzlikt  jaunu jumtu. 
Gribam pateikt mīļu paldies Valdim Lukstam un viņa uzņēmuma ļaudīm par 
neatlaidīgu, kvalitatīvu un savlaicīgi veiktu darbu. Rudenī šis uzņēmums no 
Līvāniem veiks dievnama iekšpuses kosmētisko remontu. 
Mūsu dievnams atkal slejas pāri koku galotnēm, balts un stalts ar sarkanu 
jumtu. Daudzu gadu garumā rudeņos un pavasaros nokļūšana baznīcā bija 
gandrīz neiespējama, nu ceļš, kurš ilgi gaidīts un sirdīs izlolots, beidzot būs 
uzbūvēts un vedīs uz dievnamu. 
Luterāņu draudze ir lepna un pateicīga savam draudzes  vadītājam Agrim 
Somam, kurš ar savu neatlaidību, uzņēmību, labām organizatora spējām un 
augstu  pienākuma apziņu nesavtīgi strādā pats un spēj aizraut arī citus 
baznīcēnus. 

Kalupes ev. lut. draudze 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAZIŅOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 

SIA „Preiļu saimnieks” 
Atkritumu šķirošanas 

laukums 
Preiļos, Rīgas ielā 4 

Darba laiks: darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 
(ar pārtraukumu no plkst. 

12.00 līdz plkst. 13.00)  
tālrunis: 65307086 vai 

29420721 
Bez maksas pieņem: 
 kartonu un makulatūru; 
 izskalotas tetrapakas; 
 logu stiklu un pudeļu stiklu; 
 plastmasas iepakojumu 

(PET pudeles, polietilēna 
plēves un maisiņus) un 
cietās plastmasas (HDPE) 
iepakojumu (šampūna 
pudeles, kanniņas u.c); 

 lauksaimniecībā izmantotās 
ruļļu plēves; 

 skārda un metāla bundţas; 
 luminiscētās lampas 

(dienasgaismas spuldzes); 
 nolietotās autoriepas. 
 

Nolietotās sadzīves 
elektronikas nodošanas 

punkts 
Preiļos, Mehanizatoru ielā 1, 
Darba laiks: darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 

 
Uz platformas iedzīvotāji var 
atstāt neizjauktas nolietotās 
sadzīves elektriskās un 
e l e k t r o n i s k ā s  i e k ā r t a s 
(ledusskapjus, televizorus, 
datorus u.c.). 
 
Izmantojiet iespēju bez maksas un 
videi draudzīgā veidā atbrīvoties no 

atkārtotai pārstrādei derīgiem 
sadzīves atkritumiem! 
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I.Somes foto. 

mailto:natalija-skutele@inbox.lv
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BIEDRĪBA “VĀRKAVAS NOVADA PENSIONĀRI” ĪSTENO PROJEKTU “DZĪVES 
KAUSU ROKĀ ŅEMAM - VĀRKAVĀ” UN AICINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS TAJĀ 

AKTĪVI IESAISTĪTIES  
 

 
 
 

Vārkavas novada aktīvo senioru devīze ir tāda, ka viņi vēlas ne dzīvei piešķirt gadus, bet gluţi otrādi – gadiem 
piešķirt dzīvi. Apliecinājums šiem vārdiem ir kārtējā iecere, kas ir pāraugusi projektā un šobrīd aktīvi tiek īstenota 
– no šī gada 1.jūnija līdz 2015.gada maija beigām dažādām Vārkavas novada iedzīvotāju grupām (priekšroku 
dodot, protams, novada senioriem, pensionāriem, jaunajām ģimenēm un invalīdiem, kā arī pārējiem novada 
iedzīvotājiem - it īpaši nodarbību apmeklējumā) būs iespēja bez maksas saņemt  psihologa konsultācijas, 
apmeklēt aromterapijas, veselīga dzīvesveida, fizioterapeita un citu speciālistu lekcijas, izmantot masiera 
pakalpojumus; šī gada 10., 11. augustā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, 2014.gadā sadraudzības 
valstu kolektīvi viesosies Vārkavas novadā, un šīs vizītes saistībā būs vairāki izbraukuma koncerti pa novada 
apdzīvotajām vietām. Koncertus sniegs Vārkavas novada mākslinieciskās pašdarbības un viesu kolektīvi. Ar šo 
projektu tā īstenotāji centīsies veicināt novada iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos, tālākizglītību, 
veselības uzlabošanu un radīs lielisku  iespēju ikvienam krāt zināšanas un skaisti nodzīvot mūţu.  
Projekts „Dzīves kausu rokā ņemam – Vārkavā" tiek īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda 85% finansiālu 
atbalstu, kā arī ar biedrības  „Vārkavas novada pensionāri” un Vārkavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. 
Būtiska projekta priekšrocība ir tā, ka projekta aktivitātes notiks visā novada teritorijā – biedrības „Vārkavas 
novada pensionāri” sabiedriskajā centrā Rimicānos, Roţkalnu kultūras namā Rimicānos, Vārkavas novada 
Kultūras centra zālē Vecvārkavā, Vārkavas tautas namā Vārkavā, Arendoles bibliotēkā Arendolē, biedrības 
„Vēlme” sabiedriskajā centrā Vanagos, kā arī jau minētajā pieredzes braucienā uz Igauniju, kur Kanepī un Polvas 
pilsētās notika senioru deju festivāls.  
Projekta ieviešanas darba grupu veido projekta vadītāja, kas vienlaikus ir arī projekta grāmatvede un ekskursiju 
rīkotāja - Elga  Upeniece; koncertu organizēšanas darbus uz saviem pleciem ir uzņēmusies Larija Lazdāne, bet 
Marija Gavare organizēs naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumus. 
Projekta ieviesēji lūdz ikvienu novada iedzīvotāju cītīgi sekot projekta piedāvājumiem – informācija par tiem būs 
pieejama, protams, biedrības sabiedriskajā centrā Rimicānos, pie informatīvajiem stendiem novada apdzīvotajās 
vietās, Vārkavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ozolupe” un pašvaldības informatīvajā portālā 
www.varkava.lv, kā arī ar visiem jautājumiem var griezties pie projekta vadītājas Elgas Upenieces. 
Šobrīd iedzīvotāji tiek laipni un laicīgi aicināti pieteikties masāţas pakalpojuma saņemšanai, tā kā  masāţas 
stundu  skaits ir ierobeţots. Šie pakalpojumi būs pieejami šoruden. Masāţai jāpiesakās pie projekta vadītājas 
Elgas Upenieces pa tālruni 28357848.  
Vēl projekta ieviesēji lūdz atsaukties novada iedzīvotājus – daţādu nozaru speciālistus, kas varētu lasīt lekcijas un 
vadīt praktiskas nodarbības – dalieties zināšanās un izmantojiet iespēju par tām saņemt arī atalgojumu un, 
protams, gandarījumu! 

 

 3.augustā “Dzīves virpulī” piedalījās Senioru 
Eiropas deju festivālā “Mugura lai nesaliecas” 
Bebrenē, kur plecu pie pleca ar rosīgajām roţkalnietēm dejā griezās Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas, 
Ērgļu, Varakļānu, Rīgas, Jēkabpils novada, Līvānu novada un Ilūkstes novada senioru kolektīvi. 

 
Pēc “Dzīves virpulī” iesniegtajiem materiāliem sagatavoja M.Praņevska 

“Dzīves virpulī” Igaunijas pilsētā Polvā. 
J.Lazdāna foto. 

Un Bebrenē... J.Lazdāna foto. 

http://www.varkava.lv
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ŠOGAD DARBU SĀCIS VĀRKAVAS NOVADA NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS - 
KULTŪRVĒSTURES UN TŪRISMA CENTRS  

 

Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs 
dibināts 2000.gadā ar Vārkavas pagasta padomes 
atbalstu un finansējumu. 2013.gadā Vārkavas 
novada dome apstiprināja muzeja nolikumu un 
Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs ieguva 
jaunu nosaukumu „Vārkavas novadpētniecības 
muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs”. 
Muzeja-centra galvenais mērķis (misija) - vākt, 
glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un 
nemateriālās kultūras vērtības Vārkavas novadā, 
sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un 
attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un 
izpratni par Vārkavas novada vēsturi un tā īpašo 
devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu 
izmantošanu tūrisma industrijā, sniegt informāciju par notikumiem 
novadā un ar muzeja ekspozīciju uzturētu aktīvu dialogu ar novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 

Muzejs-centrs komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par 
novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, iepērk kultūras 
vērtības, veic krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu un 
pieejamību. Vāc, saglabā, pēta, izstāda un popularizē materiālās un 
nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla 
nozīme. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā 
muzeja krājuma kopkatalogam.Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas 
u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāţu 
apmaiņu ar citiem muzejiem un iestādēm. Veic izglītojošo darbu: 
organizē publiskus pasākumus - novada vēstures, kultūras, mākslas, 
tautas tradīciju, gadskārtu ieraţu popularizēšanai, organizē ar 
vēsturiskiem notikumiem saistītos valsts svētkus, piemiņas un atceres 
pasākumus. Muzejs-centrs savu darbību veic atbilstoši muzeja kārtējā 
gada darba plānam un budţetam, kā arī vidējā 
termiņa darbības stratēģiskajiem mērķiem un 
uzdevumiem.Veido un izstrādā tūrisma 
maršrutus un tūrisma piedāvājumus novada 
teritorijā un gida pakalpojumi ekskursijām pa 
Vārkavas novadu. 
 Vārkavas novadpētniecības muzejs 
gaida apmeklētājus katru darba dienu no 
plkst.8.00 līdz plkst.16.00. Tradīciju istabā Jūs 
varat apskatīt mūsu novada amatnieku un 
rokdarbnieču darinājumus, kā arī paši 
pamēģināt aust, tautas nama zālē ir novada 
mākslinieku darbu izstāde (no muzeja fondiem), 
un muzeja-klēts telpās varat izbaudīt  auru, 
apskatot seno sadzīves priekšmetu ekspozīciju 
un otrajā stāvā varat iepazīties ar Vārkavas pagasta  un kolhozs „Vārkava” vēsturi.  
 Paldies visiem, kuri ir dāvinājuši muzejam senas un ne tik senas lietas, novada fotogrāfiem un 
māksliniekiem, kuri ir uzdāvinājuši savus mākslas darbus, lai mums novadā veidotos patstāvīgā mākslas 
darbu izstāde. Mīļš paldies, un muzeja durvis ir atvērtas ikvienam. Uz tikšanos!  

  
Elvīra Āboliņa 

2013.gada 19.augustā 



Iz\rRenovētā autobusu pietura, betona skulptūras 
(attēlos) un jaunas puķu dobes ir viens no šī 

pavasara, vasaras Vecvārkavas  spilgtākajiem 
ieguvumiem. 

VECVĀRKAVA ŠOGAD IR KĻUVUSI NEDAUDZ SKAISTĀKA, TIKAI ARĪ VANDAĻI 
NESNAUŢ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Šī gada pavasarī sākās Vecvārkavas izdaiļošanas maratons – Lielās Talkas ietvaros novada pašvaldības domes 
administrācijas darbinieki Santa Ūdre, Lilita Gavare, Maija Praņevska, Māris Malnačs, Mārcis Rukmanis, novada 
pašvaldības domes deputātu kandidāts no vēlētāju apvienības „Jaunais kalums” Aldis Upenieks un ASPD 
programmas dalībnieki Mārīte Pujiņa un Ēriks Gavars devās sakopt sabiedriskā transporta autobusu pieturvietas 
Vecvārkavā. Tika vākti atkritumi ap pieturām Vecvārkavas centrā pie veikala un pieturvietā „Ciemats”, pieturvietas 
tika apravētas, pārkrāsoti soliņu dēļi, Vārkavas kokapstrādes darbnīcās Pēteris Čipāns, Antons Caics un Andris 
Plonis  bija sameistarojuši puķu kastes un atkritumu urnas, tās talkā tika uzstādītas; novada pašvaldības domes 
deputāta kandidāte Anita Brakovska no vēlētāju apvienības „Mūsu laiks”  ziedoja 100 neaizmirstulīšu stādus, kas 
tika izlietoti pieturu, kā arī pils apkārtnes izdaiļošanai. Puķu stādi tika iegādāti Ļenas un Diānas Kukoru Pilišku 
stādaudzētavā, ar kuru pašvaldībai arī ir izveidojusies laba sadarbība. Novada pašvaldības domes deputātu 
kandidāts no vēlētāju apvienības „Mēs savam novadam” Ainārs Gavars ziedoja savā kokapstrādes uzņēmumā 
izgatavoto koka soliņu „Ciemata” pieturai. Tika pārkrāsots ciemata pieturas stabs, novāktas novecojušās 
kultūrvēstures objektu norādes,  atjaunots jumts, izgatavots un uzlikts informatīvais stends. 
Diemţēl kādā jūlija rītā ciemata pietura satiksmes negadījumā tika gandrīz pilnībā iznīcināta. Vainīgo personu 
pārstāvji ar savu atzīšanos nevilcinājās un solījās visu  atjaunot, kas šobrīd ir noticis daļēji. Diemţēl visvairāk te 
trūkst informatīvā dēļa, jo no rītiem šajā pieturā allaţ ir daudz sabiedriskā transporta gaidītāju, un informācijas 
aprite te ir veiksmīga. Protams, priecē, ka vainīgās personas bija tik apzinīgas un godprātīgas, tikai jācer, ka visi 
atjaunošanas darbi neieilgs un tiks paveikti. Pašvaldība ieguldīja pietiekami daudz līdzekļu un darba šo objektu 
atjaunošanā un nevēlas ne no viena atteikties. 
Pērnā gada nogalē arī pēc manas iniciatīvas tika rīkots radošais konkurss „Pārveidosim autobusu pieturu 
Vecvārkavā!” Vārkavas vidusskolas skolēniem. Ideju atbalstīja  iepriekšējā sasaukuma novada pašvaldības domes 
deputāti, apzinoties to, ka vecā autobusu pietura bija īsts morāli un fiziski novecojis bieds, kas neiederas novada 
administratīvā centra  ainavā.  Konkursa ideja bija uzskicēt un ieteikt jaunās pieturas veidolu. Konkursā piedalījās 
Vārkavas vidusskolas 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.klase – viņu idejas bija lieliskas – gan tās ļoti praktiskās, gan 
mazliet absurdās – vēlreiz saku paldies klašu kolektīviem un viņu audzinātājiem par ieguldīto darbu. Ţūrija, kuras 
sastāvā darbojās Vārkavas vidusskolas direktore Anita Vilcāne, pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns, 
pašvaldības komunālās saimniecības vadītājs Francis Pizičs un es, Vārkavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
Maija Praņevska, nolēma, ka visveiksmīgākais ir 9.klases projekts. Projekta nosacījums bija arī skolēnu līdzdalība tā 
īstenošanā. Tā kā uzvarētāji bija 9.klases skolēni, un ziema šogad ievilkās, kas neļāva projekta darbus iesākt pirms 
mācību gada noslēguma, skolēnu līdzdalība aprobeţojās ar to, ka viņi mājturības stundās pedagoga Mindaugas 
Bitinas vadībā no ūdensizturīgā finiera izgrieza un nokrāsoja Vecvārkavas nosaukumu. Talkā nāca arī „Latvijas 
Valsts ceļu” Preiļu nodaļa un izveidoja asfaltētu paaugstinājumu, kā arī sagādāja granti bruģa ieklāšanai. Milzīgs 
paldies arī prasmīgajiem, vietējiem bruģa likšanas meistariem – Aivaram Brakovskim un viņa dēliem! Smalkos 
darbus, apšujot pieturu ar dēļiem, paveica Aivars Lazdāns un Aivars Volonts. Ar koksnes aizsardzības līdzekli 
dēļus ļoti rūpīgi apstrādāja APSD programmas dalībnieces. Pārbūves darbos palīdzīgu roku sniedza arī vietējais un 
jau minētais uzņēmējs Ainārs Gavars un viņa darbinieki. Bet, protams, vislielāko darbu pieturas tapšanā ieguldīja 
pašvaldības Komunālās saimniecības vadītājs Francis Pizičs un viņa darbinieki - Sandis Poplavskis un Artis 
Upenieks.  
Pietura lēnām tapa, un jūlija vidū bija gatava. Protams, bija vēlēšanās ierīkot arī apgaismojumu, bet, ņemot vērā  
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VĀRKAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU LABĀKIE REZULTĀTI 
CENTRALIZĒTAJOS EKSĀMENOS 2013.GADĀ  

Šogad kopumā 12.klases skolēni uzrakstīja 42 centralizēto eksāmenu darbus. Visi skolēni kārtoja 
eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un kā obligāto eksāmenu svešvalodā izvēlējās kārtot angļu 
valodu. Viena skolniece kā izvēles eksāmenu kārtoja krievu valodu, pieci skolēni - fiziku. Eksāmenu 
rezultāti tika izteikti tikai procentuālajā novērtējumā, nevis līmeņos, kā tas bija līdz šim. Teicamus 
rezultātus uzrādīja Sintija Ziemele - matemātikā atbilstoši 86%, angļu valodā- 83%, kā arī latviešu 
valodā- 78% vērtējumu; Jāzeps Ivulis - teicami nokārtoja matemātiku – iegūstot 81% atbilstošu 
vērtējumu. Jāzepam arī latviešu valodā labs vērtējums - 71%. Labi rezultāti Evitai Bečai - attiecīgi angļu 
valodā -76%, latviešu valodā -72%; Mārtiņam Landsmanam - latviešu valodā - 79%, angļu valodā -
70%; Zanei Gavarei - latviešu valodā-75%.Vidēji labākie rezultāti bija latviešu valodas un angļu valodas 
eksāmenos. 
 

Vārkavas vidusskolas administrācija visus, kuri vēlas mācīties pie mums, laipni aicina uz skolu jaunajā 
mācību gadā. Tas šogad sāksies 2. septembrī. 

 
Atgādinājums vecākiem! 

Ne mācību grāmatas, ne darba burtnīcas jums šogad nav jāpērk. 
 

Patīkamas, saulainas un siltas visiem vēl atlikušās vasaras dienas! 
 

Direktores vietniece izglītības jomā -  Sandra Lazdāne 
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milzīgās izmaksas, tas nebija iespējams, tāpēc tika izvēlēta dekoratīva alternatīva – metāla solārās lampas – lukturīši, 
kas diemţēl izrādījās pārāk liels kārdinājums garnadţiem un vandaļiem. Šķiet, ka pietura jaunajā izskatā nepaguva 
pabūt pat ne nedēļu. Joprojām nelielu kosmētisku remontu prasa pieturas griesti, taču arī šis darbs ir tikai laika 
jautājums. 
Arī pils apkārtne šogad ir mainījusies. Maija sākumā aicināju kolēģes piedalīties akcijā „Uzziedēsim pavasarim, 
vasarai un rudenim!”, kuras laikā novada pašvaldības domes deputātes, pagasta pārvalţu vadītājas, domes 
administrācijas darbinieces tika aicinātas ziedot pilij 3 ziemciešu stādus, ziedošus pavasarī, vasarā un rudenī, vai arī 
roţu stādus. Atsaucība bija milzīga, un kopējā talkā, kurā piedalījās lielākā daļa stādu ziedotāju un APSD 
programmas dalībnieces – puķes tika iestādītas. Tā nebija vienīgā puķu stādīšana pie pils -2009.-2013.gada novada 
pašvaldības domes deputāti ziedoja pils apkārtnei 4 šķirņu  21 floribundroţu stādu, kā arī maija beigās, vienā no 
pēdējām domes sēdēm, tās iestādīja 3 dobēs. Floribundroţu šķirnes tika izvēlētas tā, lai tās pēc krāsas būtu līdzīgas  
meţrozītei, kas, kā zināms, ir Vārkavas novada ģerbonī. Lielu darbu roţu dobju tapšanā ieguldīja APSD veicēja 
Marija Volodko. 
Tā kā pils apkārtne kļūst aizvien skaistāka, radās nepieciešamība pēc soliņiem – tos, tāpat kā 3 metāla svečturus 
novada kultūras centra zālēm, darināja APSD programmas dalībnieks Juris Praņevskis.  
Pavasarī daţiem uzņēmumiem lūdzu finansiāli atbalstīt pils fasādes izdaiļošanu ar skaistiem, pilij atbilstošiem puķu 
podiem. Izpētot piedāvājumu, radās ideja ne tikai par puķu podiem, bet arī par strūklaku. Un tā, saņemot 
finansiālu atbalstu – 150 LVL no SEB bankas Preiļu filiāles un ziedojumu no novada pašvaldības domes deputāta 
kandidāta Pētera Šņepsta (vēlētāju apvienība „Par saimniecisku rīcību”), kā arī nelielu daļu no pašvaldības 
ziedojumu konta – pils apkārtni šobrīd rotā 4 pelēkbalti betona puķu podi un strūklaka. 

M.Praņevska  

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" izsludina atklātu desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 
pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru 
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 
pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”. Statēģijas īstenošanai 2013.gada X kārtai piešķirtais finansējums ir 43422.32 
LVL. Desmitā projektu iesniegšanas kārta notiks  no 2013.gada 9.septembra  līdz 2013.gada 9.oktobrim 
darba dienās no 9.00 līdz 16.00. Projekta pieteikuma noteikumi - www.varkava.lv/Jaunumi. 

2013.gada 19.augustā 



No š.g. 28.jūnija līdz 14.augustam 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēts 1 mūţībā aizgājušais:  

Veneranda Upeniece (29.05.1935 - 

04.07.2013). 

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.  

 

KĻŪSTI PAR ASINS DONORU 
UN TEPAT, VĀRKAVAS 

NOVADĀ! 
 

Valsts asinsdonoru centra Latgales 
filiāle sadarbībā ar “Latvijas 

Sarkanā krusta” Preiļu nodaļu un 
Vārkavas novada pašvaldību  

 
Š.G. 17.SEPTEMBRĪ NO PLKST.9.00 - 
12.00 VECVĀRKAVĀ, SKOLAS IELĀ 5 
(VĀRKAVAS NOVADA KULTŪRAS 

CENTRA ZĀLĒ) RĪKO  

ASINS DONORU DIENU! 
 

 Tiks gaidīti jebkuras asins grupas 
eventuālie donori. 

 Par donoru var būt vesels cilvēks no 18 - 
65 gadiem (ja cilvēks asinis nodod 
pirmoreiz, viņš nedrīkst būt vecāks par 50 
gadiem), ar svaru ne mazāku par 50 kg. 

 Līdzi jābūt pasei vai autovadītāja 
apliecībai.  

 Būs arsta apskate. 
 Vairāk informācijas par asins nodošanu 

lasiet Valsts asinsdonoru centra mājaslapā 
www.vadc.gov.lv! 

 

Lai būtu droši par nepieciešamo asins 
donoru skaitu, asins donoru dienai būtu 
vēlams pieteikties (tālr. 26611934 
M.Praņevska) 
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31.augustā -Vecvārkavas estrādes 

sezonas noslēguma balle. Sīkāka 

informācija afišās! 

NOTIKUMU KALENDĀRS  

Bij' vasara. Mēs bijām jauni un dejojām valsi pie lapu 
sudraba mūzikas. 
No pirkstgaliem mums bira saules stari...  
Mēs pacēlām rokas – un ausa jauna diena. 
Mēs dejojām un nezinājām, ka nodejots tiks viss mūžs. 

 
 

No sirds sveicam mūsu mīļos vecākus  

Anastasiju un Leonīdu Vaivodus 

zelta kāzu dienā! Esiet laimīgi tūkstoškārt! 

            Meitas Gunta, Inta un Anita ar ģimenēm 

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632, 

mob. tālr. 28239646. Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.  

Iznāk kopš 2003.gada 28.maija.  

Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību 

speciāliste Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972; e-

p a s t s :  v a r k a v a s . n o v a d s @ i n b o x . l v  v a i 

maija.pranevska@varkava.lv). Datorsalikums Maija Praņevska. 

Tirāţa 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”. 

Bezmaksas izdevums. Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 

atbild rakstu autori.  

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 
 

Vārkavas novada pašvaldības mājaslapas 
Jaunumu sadaļā lasāma informācija par  

pārvades gāzesvadu un to objektu 
aizsargjoslām, saimnieciskās darbības 
ierobeţojumiem aizsargjoslās, kā arī 

informācija par rīcību iespējamās pārvades 
gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem 

aizsardzības pasākumiem! Lūdzam tos 
iedzīvotājus, kurus skar šie jautājumi, ar šo 

informāciju rūpīgi iepazīties. 
 


