Nr. 8 (99) 12.11.2015.

K

āda Tu esi, Latvija, savā 97. dzimšanas dienā? Katrs no mums Tevi
raksturotu dažādi. Bet galvenais ir
viens – mēs visi esam laimīgi, jo lepni
kuplo Brīvības koks. Kādreiz mazais
stādiņš bij´ jāaplaista ar asinīm, sviedriem
un asarām.
Šodien dzīvojam skaistā zemē. Te zeltaini
graudi birst apcirkņos. Te baltas piena
tērcītes tek kannās. Plīvo sarkanbaltsarkanie karogi. Skan dziesmas no stārķu
ligzdām. Dvēseli priecē ziedi pļavās un
mūsu dārzos.
Lai Latvija būtu skaista, arī mūsu novada
cilvēki strādā ar lielu atbildības sajūtu par
sevi un citiem. Īsto dzīvi neatliek uz rītu.
Tāpat kā vienmēr lepojos ar novada čaklajiem zemniekiem, izcilajiem skolotājiem,
atbildīgajiem novada un pagastu darbiniekiem, mērķtiecīgajiem skolu audzēkņiem. Es lepojos ar sirmgalvjiem, kuri
stāsta nebeidzamus stāstus par Latvijas
vēsturi un notikumiem un arī par tiem,
kuri vārdu Latvija vēl tikai mācās izrunāt.
Man prieks par mūsu stiprajām ģimenēm
un dzimtām.
Mūsu dzīves krāsa lielā mērā nosaka arī
citu dzīves ceļā satikto cilvēku sajūtu un
rīcības krāsas. Bet visi kopā mēs varam
būt stipri – mācoties piedot, saprast, uzklausīt un nesāpināt.
Vārkavas novada domes vārdā sveicu jūs,
cienījamie Vārkavas novada iedzīvotāji,
mūsu dzimtenes – Latvijas 97. gadadienā!
Būsim stipri. Ticēsim Dievam, sev, saviem
mīļajiem cilvēkiem un līdzcilvēkiem. Un
stipra būs mūsu Latvija. Teiksim viens otram vārdus, kas silda, kas sargā, kas žēlo.
Un lūgsimies „Dievs, svētī Latviju”.
Dievs, svētī Vārkavas novadu un tā ļaudis!
Vārkavas novada domes
priekšsēdētāja Anita
Brakovska

L

atvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!
Sveiciens Vārkavas novada iedzīvotājiem Latvijas
valsts svētkos!
Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa

T

u esi un būsi savā zemē,
Savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra,
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes.
Cik liela būs tava griba un pārliecība
Savu dzimto zemi, savu novadu un valodu
Sargāt, mīlēt un turēt godā.
Latviju mēs katrs veidojam tagad, un mūsu valsts
nākotnē būs tāda, kādu to radīsim kopā. Sveicu
visus novada iedzīvotājus mūsu valsts dzimšanas
dienā!

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Inta Kivleniece
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DOMES LĒMUMI 2015. GADA OKTOBRĪ
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV)
Oktobrī notika Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības un
infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde (20. oktobrī), domes ārkārtas sēde (20. oktobrī) un domes kārtējā sēde
(27. oktobrī).
Domes ārkārtas sēdē 2015. gada 20. oktobrī lēma: par Vārkavas vidusskolas skolotāju
un darbinieku apbalvošanu ar Atzinības rakstiem.

 Piešķīra Vārkavas novada domes Atzinības rakstus Vārkavas vidusskolas pedagogiem, darbiniekiem un ilggadējai
vecāku padomes priekšsēdētājai
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Vārkavas vidusskolas direktores A.Vilcānes un zemes lietu speciālista Dz. Cimdiņa iesniegumu un sakarā ar Vārkavas vidusskolas 95. gadu jubileju, dome nolēma piešķirt Vārkavas novada domes Atzinības
rakstus: Sandrai Lazdānei - par ieguldījumu
Vārkavas vidusskolas izglītības jomā; Silvijai
Stankevičai - par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā; Ivaram Vaivodam –
Šultem - par priekšzīmīgu darbu, veicot skolas
saimniecības pārziņa pienākumus; Marijai Gavarei - par aktīvu darbu Vārkavas vidusskolas
vecāku padomē. Dome noteica, ka šie apbalvojumi tiks piešķirti Vārkavas vidusskolas 95 gadu
jubilejas svinībās, kas notika š.g. 24. oktobrī.
Domes kārtējā sēdē 2015. gada 27. oktobrī lēma: par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 95 „Par Vārkavas novada pašvaldības
budžetu 2015. gadam ”, par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai, par zemes vienību piekritību pašvaldībai, par ceļa „Andiņi - Zibergi” ņemšanu apsaimniekošanā, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala sadalīšanu, par
grozījumu Vārkavas novada domes 29.12.2014.
lēmumā Nr. 21/6 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”, par grozījumu Vārkavas novada
domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā
(protokols Nr.17/2) „Par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu”, par Vārkavas novada pašvaldības
neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, par Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu, par īres
maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamām telpām, kurām noteikts sociālā
dzīvokļa statuss, par nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas
novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr. 5, Rimicānos,
Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā” apstiprināšanu, par pamatlīdzekļu norakstīšanu, par

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda un Atzinības rakstiem sakarā ar
Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu, par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem
nekustamajam
īpašumam
Padomes
ielā
45,Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā, par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu, par finansējuma piešķiršanu, par grozījumiem Vārkavas novada kultūras centra nolikumā, par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu
jautājumu komisijā, par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu, par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu.

 Ņems apsaimniekošanā ceļu Andiņi –
Zibergi
10. oktobrī dome saņēma iesniegumu ar lūgumu
ņemt apsaimniekošanā ceļu Andiņi - Zibergi (1,9
km, Rožkalnu pagastā). Pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 1052 „Par pašvaldības
ceļu un ielu reģistrāciju un uzskaites kārtību” 11.
punktu un ņemot vērā 20.10.2015. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, dome akceptēja šo lūgumu
un tuvākajā laikā slēgs zemes nomas līgumus ar
zemes īpašniekiem, kuriem pieder šis servitūta
ceļš. Kad līgumi tiks noslēgti, minētais autoceļš tiks
reģistrēts VAS „Latvijas Valsts ceļi” kā pašvaldības
ceļš.

 Sociālā dzīvokļa istabas izīrēs kā atsevišķas telpas
Vārkavas novada dome 2005. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 17/2) „Par sociālā
dzīvokļa statusa piešķiršanu”. Šis lēmums noteica,
ka dzīvoklim Nr.1, Saules ielā 14, Rimicānos,
Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā ir sociālā dzīvokļa statuss. Dome ir konstatējusi, ka dažreiz ir
nepieciešamība izīrēt dzīvokli vienai personai, tādēļ jābūt iespējai izīrēt šī dzīvokļa istabas kā atsevišķas telpas. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, un ņemot vērā 20.20.2015. apvienoto komiteju sēdes
atzinumu, dome pieņēma lēmumu grozīt augstākminētā lēmuma lemjošo daļu, resp., tā tika papildināta ar 2. punktu: „2. Noteikt, ka sociālā dzīvokļa Nr. 1, Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu
pagastā, Vārkavas novadā, istabas var tikt izīrētas
kā atsevišķas telpas”.

 Noteica īres maksu dzīvojamām telpām,
kurām ir sociālā dzīvokļa statuss
Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamām telpām,
kurām ir sociālā dzīvokļa statuss, noteica īres maksu 50 % apmērā no Vārkavas novada domes apstiprinātās īres maksas pašvaldības īpašumā un tiesiskā
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām. (Atbilstoši
2012. gada 23. oktobra domes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem „Maksas pakalpojumi Vārkavas
novada pašvaldībā", dzīvojamo telpu īre par 1 m²
ir 0,07 eiro (ar PVN) mēnesī.)

 Apstiprināja nolikumu par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu
Dome noteica, ka Vārkavas novada pašvaldībai īpašumā esošo dzīvokli Nr. 5, Saules ielā 6, Rimicānos,
Rožkalnu pagastā, Vārkavas novads, izmantos kā
dzīvojamās telpas krīzē nonākušu personu īslaicīgai
izmitināšanai, kā arī apstiprināja nolikumu „Par
krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6,
dzīvoklī Nr. 5, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā”. Ar šo nolikumu var iepazīties Vārkavas novada Sociālajā dienestā, domē, pagastu
pārvaldēs, kā arī novada interneta vietnē
www.varkava.lv/domes sēžu protokoli/ pielikumi.

 Apstiprināja siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
Balstoties uz attiecīgu normatīvo regulējumu un
Vārkavas novada domes priekšsēdētājas 2015. gada
4. septembrī apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Vārkavas novada pašvaldības teritorijā”, ir aprēķināta
siltumapgādes tarifa maksa (pamatojoties uz izmaksām par periodu no 01.10.2014 līdz
30.09.2015), dome nolēma ar 2015. gada 1. novembri Vecvārkavas ciema dzīvojamās mājas, Skolas iela 6, Vecvārkava, Upmalas pagasts, apkurei
siltumenerģijas tarifu EUR 0,27 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru (līdz šim bija EUR 0,21 (ar
PVN)). Ar apkures tarifa aprēķināšanas metodiku
var iepazīties www.varkava.lv/domes sēžu protokoli/pielikumi.

 Apbalvos ar Goda un Atzinības rakstiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Vārkavas novada domes
Goda un Atzinības rakstu piešķiršanas kārtības nolikumiem (apstiprināti ar Vārkavas novada domes
2008. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols
Nr. 18/7)) un iestāžu vadītāju, domes deputātu, iedzīvotāju iesniegumiem, Vārkavas novada dome
nolēma piešķirt Goda rakstu un naudas prēmiju
EUR 75 apmērā: Annai Romānei - ilggadējai
VAS „Latvijas Pasts” darbiniecei par laipnību, atsaucību, izpalīdzību, godprātību un augstu pienākuma apziņu, veicot pastnieces darbu; Terēzijai
Jaunromānei - par ilggadēju darbu, atsaucību un
izpalīdzību lopkopības pārrauga pienākumu veikšanā; Solvitai Deidulei - par radošu darbu izglītības
programmu īstenošanā izglītības iestādē.
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Savukārt Atzinības rakstu piešķirs:
Gunitai Lazdānei - par radošu darbu
pirmsskolas bērnu izglītošanā; Jurim Augšpūlam - par novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību; Jānim Neiceniekam - par
lauksaimniecības attīstības veicināšanu un
ģimenisko vērtību saglabāšanu; Robertam
Brakovskim - par ieguldīto darbu novada
lauksaimniecības attīstībā un par ražošanas
attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā; Ilmāram Skreiveram - par ieguldīto
darbu novada lauksaimniecības attīstībā un
par ražošanas attīstības kāpināšanu savā piemājas saimniecībā; Otīlijai Sparānei - par
novada uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību
un projektu apguvi; Aināram Želvim mākslīgās apsēklošanas tehniķim - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu; Ievai Gavarei,
Laurim Gavaram, Maritai Ērglei - par
brīvprātīgā darba veikšanu vairāku gadu garumā Vārkavas novada kultūras centra organizētajos pasākumos; Ingai Gavarei - par
atsaucību, apzinīgi pildot pastnieces pienākumus.
Vārkavas novada domes Goda un Atzinības
raksti tiks pasniegti LR proklamēšanas 97.
gadadienai veltītajā pasākumā, kas notiks
š.g. 17. novembrī Rožkalnu kultūras namā.
 Apstiprināta Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam
pilnveidotā redakcija
Vārkavas novada pašvaldība 2015. gada 27.
oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16/22 „Par
Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.2025. gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”.
Vārkavas novada teritorijas plānojuma
2014. – 2025. gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015. gada 2. novembra līdz 2015. gada 25. novembrim.
Ar Vārkavas novada teritorijas plānojuma
pilnveidoto redakciju var iepazīties darba laikā
no 800- 1230 un 1300-1630 Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas
pagasts, Vārkavas novads; Vārkavas pagasta
pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas
pagasts, Vārkavas novads; Rožkalnu pagasta
pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicāni, Rožkalnu
pagasts, Vārkavas novads un pašvaldības mājaslapā www.varkava.lv.

 Apstiprināja komisijas nolikumu
Dome apstiprināja Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas nolikumu. Nolikums lasāms novada
mājaslapā, sadaļās - domes sēžu protokoli un
Pašvaldība/komisijas.

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2015. gada 12. novembrī
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VAKANCE
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un
CV) lūdzam iesniegt līdz 2015. gada 12. novembra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības
domē Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv, tālr. 28239646.

IZSOLES

Vecvārkavā atklāja Swedbank
bankomātu

Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soVanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras
li, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalībVārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais
niekus rotaļās.
īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas M.Drusts uzņem selfiju no bankomāta atklāšanas
pag., Vārkavas nov., kadastra Nr.76900050446, kas vietas. Aiz viņa (no kreisās) K.Božis, S.Čaunāne,
sastāv no zemes gabala 10452 m2 platībā un nepa- E.Užens un A.Brakovska.
beigtas kultūras nama ēkas (kadastra apzīmējums 23. oktobrī Vārkavas novada administratīvajā
76900050446001) ar kopējo platību 2074,90 m2, ar centrā - Vecvārkavā, veikala „Kaso plus” telpās
nosacīto cenu (otrās izsoles sākuma cenu) 4272,98 (Vītolu iela 2, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro Vārkavas novads), atklāts devītais no kopumā
un 98 eiro centi).
piecpadsmit bankomātiem, ko Swedbank apņēIzsole notiks 2015. gada 22. decembrī plkst. musies uzstādīt novados, kuros šobrīd nav ne10.00 Vārkavas novada domē, kultūras centra zālē vienas bankas bankomāta. Iniciatīva tiek īste(Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nota Swedbank izstrādātās Latvijas reģionu atnov.).
tīstības programmas ietvaros. Līdz gada beigām
Pieteikšanās izsolei līdz 2015. gada 15. decem- skaidras naudas pieejamību plānots nodrošināt
arī Amatas, Beverīnas, Ciblas, Garkalnes,
brim. Tālrunis izziņām – 29446486.
Krustpils, Pārgaujas un Riebiņu novados.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas no- Šī gada aprīlī Swedbank publiskoja Latvijas revada domē un novada interneta vietnē ģionu attīstības programmu, noslēdzot sadarbīwww.varkava.lv/jaunumi.
bas memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Saskaņā ar parakAtklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķi- stīto memorandu, papildus bankas fiziskās pienus veicot pilnā apmērā eiro, tiek iznomāta Vārkavas ejamības paplašināšanai, Swedbank atbalstīs
novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos Latvijas
daļa, kas atrodas Bērzu ielā 2B Vārkava, Vārkavas novados, piedāvājot kreditēšanas pakalpojupag., Vārkavas nov. Kadastra Nr.76940010401001. mus, kas īpaši pielāgoti novadu uzņēmēju un
Kopējā platība 55,6 m2 . Izsoles sākuma cena nomas iedzīvotāju prasībām. Tie sevī ietver gan mikroobjektam tiek noteikta 55,56 eiro gadā bez PVN kredītus nelielu pamatlīdzekļu iegādei vai apgrozāmo līdzekļu papildināšanai uzņēmumiem,
(piecdesmit pieci eiro, piecdesmit seši centi).
gan hipotekāros kredītus ar atvieglotiem nosaIzsole notiks 2015. gada 24. novembrī plkst. cījumiem mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem,
11.00 Vārkavas tautas namā, Kovaļevsku ielā 5, Vār- gan arī ēku energoefektivitātes finansēšanu.
kavā, Vārkavas pag., Vārkavas nov.
Bankomāta atklāšanā piedalījās Swedbank
klientu servisa pārvaldes ārrīgas reģiona vaPieteikšanās izsolei līdz 2015. gada 17. novemdītājs Mārtiņš Drusts, Swedbank finanšu centra
brim plkst. 10.30 Vārkavas novada pašvaldībā,
“Daugavpils” vadītājs Edmunds Užens,
Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, VārkaSwedbank Korporatīvo attiecību pārvaldes vavas novadā vai Vārkavas pagasta pārvaldē, Vārkavā,
dītājs Māris Plūme, Swedbank korporatīvo
Kovaļevsku ielā 4. Pēc norādītā laika dokumenti neizdevumu redaktore Lolita Stašāne, Vārkavas
tiek pieņemti.
novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska,
Tālrunis uzziņām – 26543751. Ar izsoles noteiku- uzņēmuma, kura telpās ievietots bankomāts,
miem var iepazīties Vārkavas novada domē, Vārka- īpašnieki – Solvita Čaunāne un Kaspars Božis,
vas pagasta pārvaldē un novada interneta vietnē kā arī vietējie iedzīvotāji.
Mārtiņs Drusts uzsvēra, ka Swedbank ar šo soli
www.varkava.lv/jaunumi.
demonstrē, ka tic Latvijas reģionu attīstībai un
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vēlas būt tuvāk saviem klientiem, kuru Latvijā ir
gandrīz miljons, tai skaitā 87 000 uzņēmumu. No
vienas puses šķiet, ka, pateicoties internetbankai,
banka jau ir pieejama 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā, taču banka ikdienā
pārliecinās, ka ērtam bankomātu tīklam ir ļoti
liela nozīme, lai finanšu pakalpojumu pieejamība
Swedbank klientiem būtu vēl ērtāka un labāka,
tādēļ Latvijas reģionu attīstības programmas ietvaros Swedbank līdz gada beigām uzstādīs vēl 7
bankomātus (papildus vēl vienā vietā, kur cita
banka to jau ir noņēmusi). M. Drusts uzskata, ka
šis notikums ne tikai padarīs ērtākas Vārkavas
novada finanšu lietas, bet arī būs ieguldījums
Vārkavas novada, Latvijas attīstībā, veicinot šeit
ekonomisko aktivitāti.
Savukārt Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Anita Brakovska uzskata, ka bankomāta
uzstādīšana Vārkavas novadā ir nozīmīgs solis
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un
ekonomiskajā attīstībā. Pašvaldība ir gandarīta,
ka novadā pieejamo pakalpojumu klāsts, ņemot
vērā optimizācijas un centralizācijas tendences,
nesarūk, bet gan palielinās. Šis pakalpojums, kā
rādīja aptaujas, novada iedzīvotājiem ir ļoti
būtisks. Līdz šim novadā skaidras naudas
izņemšanas iespējas bija minimālas, saistītas ar
dažādiem apgrūtinājumiem. Jāmin, ka 2015. gadā
Vārkavas novadā ir bijuši ievērojami uzlabojumi
infrastruktūrā (uzklāts cietais segums ceļa
posmam, kas ved no tuvākās pilsētas - Preiļiem uz
Vecvārkavu), līdz ar to novads sagaida arī lielāku
viesu
pieplūdumu, kuriem skaidras naudas
izņemšanas iespējas mūsu nelielajā, taču
daudziem unikāliem, kultūrvēsturiskiem
objektiem un ar daudzpusīgu kultūras dzīvi
bagātajā novadā būs patīkams un ļoti noderīgs
atklājums.
Uzstādītais bankomāts veikala „Kaso plus“ telpās
(drošības nolūku dēļ) darbojas jau kopš šī gada
8.oktobra. Lai arī bankomāts atrodas salīdzinoši
patālu (ap puskilometru) no novada pašvaldības
domes ēkas, vidusskolas, pasta nodaļas, ģimenes

ārsta prakses vietas, bibliotēkas u.c., izvēle par
labu šai vietai bija tādēļ, ka veikalam ir ilgs darba
laiks – darbdienās no pulksten 8.00 līdz 20.00,
sestdienās no pulksten 9.00 līdz 20.00, bet
svētdienās no 9.00 līdz 19.00. Drīzumā tiks
atrisināts arī jautājums par norādes uz
bankomātu uzstādīšanu, kā arī veikala īpašnieki
lūdza bankai sagādāt pie kases ziedojumu kastīti,
jo daudzi pircēji ir izteikuši šādu vēlmi. Solvita un
Kaspars būtu ļoti gandarīti, ja šos savāktos
līdzekļus varētu nodot vietējiem bērniem,
izglītības iestādēm.
Ažiotāža par to, ka Vārkavas novads ir viens no 15
Latvijas novadiem, kurā nav bankomāta, tika
radīta 2012.gada beigās. Pa šo laiku novadā
finansiālo pakalpojumu jomā jau ir ieviesti daži
uzlabojumi – skaidru naudu var izņemt visos
novada veikalos, taču to darba laiks ir īsāks, nekā
jau minētajam „Kaso plus“ veikalam, kā arī, lai
izņemtu naudu, ir jāiepērkas, pie tam kasē ne
vienmēr var būt pietiekams naudas daudzums, kā
arī par šo pakalpojumu ir komisijas maksa. Arī
novada domes kasē SEB bankas klientiem līdz šī
gada oktobra beigām bija iespēja izņemt skaidru
naudu, taču šobrīd šis pakalpojums vairs nav
pieejams, kasē ar maksājumu karti var tikai
norēķināties. Tiem, kam ir PNS konts, skaidru
naudu var izņemt arī Upmalas pasta nodaļā, kas
atrodas Vecvārkavā.
Vārkavas novadā reģistrēti 2143 iedzīvotāji.
Šobrīd novadā darbojas 18 pašvaldības domes
iestādes, ir 181 zemnieku saimniecība, 24
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 8 individuālie
komersanti,
1 kooperatīvā sabiedrība, 15
nevalstiskās organizācijas. Lielākie darba devēji
novadā ir Vārkavas novada dome, Vārkavas
vidusskola, Vārkavas pamatskola, zemnieku
saimniecība „Šņepstu Jaunāres” u.c. Reģistrētais
bezdarba līmenis Vārkavas novadā gada sākumā
bija 15,4 %.
Vineta Savicka
Swedbank ārējās komunikācijas vadītāja,
Maija Praņevska
Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste

IESTĀŽU JAUNUMI
Jaunais mācību gads Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē sākās ar Zinību dienu, kur savas bērnības skaistākos brīžus šogad pavada jau 35 bērni.
Pēc svinīgā pasākuma bērni varēja turpināt rotaļāties piepūšamajā atrakciju pilsētiņā.
Visas trīs pirmsskolas grupiņas septembrī veidoja
Ziedu paklāju, kas jau ir kļuvusi par bērnudārza
tradīciju. Liels paldies jāsaka ir bērnu vecākiem par
atsaucību, sagādājot ziedus Ziedu paklāja veidošanai.
Septembrī bērnudārzā tika atzīmēta Miķeļdiena.
Uz to ieradās arī pats Miķelis, pārbaudot un sniedzot bērniem zināšanas par Miķeļdienas
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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tradīcijām. Pasākums bija ļoti jauks un jautrs.
Tika veidota arī izstāde „Mans dārza karalis”, kur
bērni atnesa dažādus interesanti izaugušus dārzeņus, citi, savukārt, atnesa sava dārza lielāko
karali, piemēram, vislielāko sīpolu, ķirbi, seleriju,
kāpostu vai kādu citu dārzeni.
Oktobrī bērniem kopā ar vecākiem tika organizēta ekskursija uz „Zirgu sētu” Krāslavas novada
Kaplavas pagasta zemnieku saimniecību Klajumi,
kura tika rīkota Labo darbu nedēļas ietvaros. Līdzi kā cienastu zirgiem mēs bijām paņēmuši burkānus, ābolus, kaltētu maizi un cukura graudiņus
un citus gardumus. Tika piedāvātas arī izjādes
zirgu mugurā - tādu izdevību nelaida garām neviens mazais bērnudārza ķipars (attēlā).

Vēl oktobrī bija krāsu nedēļa, kur visi bērnu dārza bērni ģērbās vai pieskaņoja savus apģērba aksesuārus attiecīgajai dienas krāsai.
Visi pasākumi, aktivitātes un arī brīvie brīži tiek
iemūžināti fotomirkļos, kur kādu daļu no tiem
var aplūkot Vārkavas novada mājas lapā
www.varkava.lv/fotogalerija.
Novembrī gatavojamies Mārtiņdienai un Latvijas
dzimšanas dienai, kura tiks svinēta kopā ar visiem Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērniem. Sūtām visiem Vārkavas novada iedzīvotājiem mīļus sveicienus Latvijas dzimšanas dienā!
Skolotāja Evita Jaudzema

PAR UN AP LAUKSAIMNIECĪBU
Skaidrojoša informācija par kūtsmēslu apsaimniekošanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"
2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta
noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.
Vēršam uzmanību uz būtiskākām jaunajām prasībām:
Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:
1. Šobrīd noteikumi nosaka prasības arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par
10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās
teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku vienībām.
Šajās saimniecībās kūtsmēslu uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas). Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
2. Ja dzīvnieku novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās teritorijās,
– vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus
uzglabā:
• krātuvē, kas būvēta no betona, vai
• betonētā laukumā, vai
• speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu
pamatni.
Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē).
3. Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
• dziļajā kūtī, kā arī
• saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
4. Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz
lauka pakaišu kūtsmēslus:
• kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu
vismaz 45 procenti, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus;
• izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu
virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 1. maija līdz

30. septembrim – vai tad, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko
atbilstoši šo MK noteikumu Nr.829 4.6.apakšpunkta
prasībām.
Lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu ārpus dzīvnieku novietnes, operatoram Valsts vides dienesta reģionālajā
vides pārvaldē (turpmāk – pārvalde) jāiesniedz iesniegums, kurā pamato izņēmuma gadījumu. Iesniegumā
norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un apliecina pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību
šo noteikumu prasībām. Iesniegumam pievieno Lauku
atbalsta dienesta lauku bloka karti (mērogā 1: 5000 vai
mērogā 1: 10 000, ne vecāku par pieciem gadiem), kurā
atzīmē paredzamo pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas
vietu. Ja operators veic kūtsmēslu krātuves atjaunošanu vai pārbūvi, iesniegumā norāda darba izpildes laiku.
Nosacījumi, kas attiecas uz krātuves ietilpību
un kontroli:
1. Veicot ekspluatācijā esošas kūtsmēslu krātuves pārbūvi, vai, ja paredzēts izbūvēt jaunu krātuvi, kūtsmēslu
krātuves tilpumam jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšana
vismaz astoņus mēnešus.
2. Ja kūtsmēslu krātuve vai vircas uzkrāšanas tvertne
dzīvnieku novietnē izbūvēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus, bet
šķidro un pusšķidro kūtsmēslu, kā arī vircas krātuves
tilpums – vismaz septiņus mēnešus.
3. Projektējot jaunu lagūnas tipa krātuvi, paredz ierīkot
seklo
gruntsūdeņu
kvalitātes
novērošanas
(monitoringa) sistēmu. Gruntsūdeņu iespējamās
plūsmas virzienā, bet ne tālāk kā 10 metrus no krātuves
ierīko vismaz vienu urbumu ar filtru vienu līdz trīs metrus dziļāk par krātuves pamatni. Urbumu var aizstāt ar
drenāžas sistēmu, ko ierīko zem krātuves pamatnes tā,
lai būtu iespējams no tās ņemt ūdens paraugus, kā arī
nodrošina drenu kolektora izvadīšanu kādā ūdenstecē,
grāvī vai ūdenstilpē atbilstoši normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.
4. Operatoram, veicot darbības dzīvnieku novietnē, jāiekārto uzskaites žurnāls (uz papīra vai elektroniski), kurā jānorāda šādi dati:
• datums, kad papildināts peldošā segslāņa klājums (ja
tāds ir);

• datums, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai
skābbarības sula izkliedēta uz lauka;
• datums, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai
skābbarības sula nodota citai fiziskajai vai juridiskajai
personai, norādot daudzumu un fiziskās vai juridiskās
personas adresi;
• datums, kad pakaišu kūtsmēsli novietoti uzglabāšanas vietā ārpus dzīvnieku novietnes.
Uzskaites žurnālu pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrāda pārbaudei. Operators attiecīgo informāciju glabā vismaz trīs gadus.
Ar šiem noteikumiem ir pagarināts pārejas periods
tām dzīvnieku novietnēm, kurās iegūst pakaišu kūtsmēslus un kurās kūtsmēslu krātuve vai kūtsmēslu uzglabāšanas vieta neatbilst noteikumu prasībām.
Pārejas periods noteikts:
līdz 2016. gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm, kurās ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām, bet
īpaši jutīgajās teritorijās – vairāk par 10 dzīvnieku vienībām;
līdz 2017. gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm, kurā ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, bet īpaši jutīgajās teritorijās – no 5 līdz 10 dzīvnieku vienībām.
Nosacījumi, kas jāievēro operatoram, kuram nepieciešams sakārtot pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu,
pārejas periodā:
– operatoram līdz 2015. gada 1. jūlijam bija jāiesniedz
pārvaldē pasākumu plāns, lai šajos noteikumos noteiktajā termiņā nodrošinātu kūtsmēslu uzglabāšanas
atbilstību šo noteikumu prasībām.
– pārejas perioda laikā pieļaujama pakaišu kūtsmēslu
uzglabāšana pie dzīvnieku novietnes, ierīkojot kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni saskaņā ar šo
noteikumu prasībām un nodrošinot vircas uzkrāšanu
speciāli aprīkotā tvertnē, kā arī pieļaujams uzglabāt
ārpus dzīvnieku novietnes 10 mēnešus gadā saskaņā ar
šo noteikumu prasībām par pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ierīkošanu ārpus dzīvnieku novietnes (MK noteikumi Nr.829 4.6.apakšpunkts).
Operators, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā
ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas
aku:
– krātuves ekspluatācijas laikā pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās
veic reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas, un analīžu
rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas iesniedz
attiecīgajā pārvaldē;
– pazemes ūdeņos nosaka tādus parametrus kā ko-

pējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.). Uz vietas paraugu noņemšanas laikā nosaka ūdens pH. Pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā
ņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.
Projektējot jaunu lagūnas tipa krātuvi, jāierīko seklo
gruntsūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa)
sistēma. Gruntsūdeņu iespējamās plūsmas virzienā,
bet ne tālāk kā 10 metrus no krātuves ierīko vismaz
vienu urbumu ar filtru vienu līdz trīs metrus dziļāk par
krātuves pamatni. Urbumu var aizstāt ar drenāžas sistēmu, ko ierīko zem krātuves pamatnes tā, lai būtu
iespējams no tās ņemt ūdens paraugus, kā arī nodrošina drenu kolektora izvadīšanu kādā ūdenstecē, grāvī
vai ūdenstilpē atbilstoši normatīvajiem aktiem par
hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.
Jāņem vērā, ka kūtsmēslu krātuves un vircas uzkrāšanas tvertnes ietilpību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu pielikumu „Kūtsmēslu krātuvju ietilpības aprēķins”.
Saskaņā
ar
Ministru
kabineta
2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.834 “Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteikti jauni kūtsmēslu izkliedes aizlieguma periodi īpaši
jutīgajās teritorijās.
• laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, bet zālājiem – no 5. novembra līdz 15. martam;
• slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj
no 15. oktobra līdz 15. martam, pārējiem kultūraugiem un zālājiem – no 15. septembra līdz 15. martam.
Noteikumu 2.pielikuma tabulas “Kūtsmēslu apjoms
un sastāvs” datus par vienā gadā iegūto pakaišu
kūtsmēslu un (vai) šķidro kūtsmēslu daudzumu izmanto kūtsmēslu krātuves ietilpības aprēķiniem.
Papildus informāciju par Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.829 “Īpašās prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”
un Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” ir pieejama Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē: Lauksaimniecība –> Vides
aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai –
>Aktualitātes.
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NOVADĀ UN LATVIJĀ
Vārkavas novadpētniecības muzejs no 2. - 13. novembrim aicina apmeklēt fotoizstādes
Vārkavas tautas namā fotoizstāde „Zili zaļā galerija”
Izstādē apvienotas Latvijas un
Baltkrievijas pierobežas īpaši
aizsargājamo dabas teritorijunāko ainavu un raksturīgāko daaizsargājamo ainavu apvidus
bas vērtību fotogrāfijas. No Lat„Augšdaugava” un nacionālā
vijas puses izstādē eksponēparka (Braslavas ezeri) gleznai-

ti fotokonkursa „Mana Augšdaugava” labākie autoru darbi, bet
no Baltkrievijas puses izstādē
iekļauti nacionālā parka Braslavas ezeri zinātnes daļas
iesniegtie fotoarhīva materiāli.
Latvijā unikāls, nereti par
Latgales jūru dēvēts, ir Rāznas ezers.
Lai popularizētu Rāznas nacionālā parka vērtības, aktualizētu
tīras vides saglabāšanas ideju,
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parka administrācija rīkoja fotokonkursu. Atsaucās dalībnieki
no Rīgas, Ķeguma, Rēzeknes,
Ludzas novadiem, tā papildināta ar dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku fotogrāfijām, tā
atnākusi pie jums ar iespēju ieraudzīt, iepazīt, iemīlēt… Dabai
nav robežu…
Radošo mākslu salonā fotoizstāde „Latgalietis 21. gadsimtā”
Vārkavas novada pašvaldība
atbalstīja Latgales plānošanas
reģiona un Latgales fotogrāfu

biedrības iniciatīvu par fotokonkursa „Latgalietis 21. gadsimtā” rīkošanu sava novada
teritorijā. (Konkurss noritēja
no 2014. gada novembra līdz
2015. gada jūnijam.) Attēlos
uzņemtie cilvēki ir saistīti ar
Vārkavas novadu. Tajos ir ietverti: sadzīves paražas, tikumi
un tradīcijas, kultūra, ražošana,
Vārkavas novada cilvēku sadzīve
- viņu raksturu īpašības, ticība,
novada daba un tās problēmas
saistībā ar Latgales cilvēka vizuālo attēlu. Godalgotās vietas ieguva: 3. vietu Jolantas Smilgas

darbs „Mūzikas apgaismotais”,
2.vietu Gunitas Lazdānes darbs
„Sirdsdraugs”, 1. vietu Andra
Mačāna darbs „Gaiļa tirgošana”,
„Skatītāju simpātiju” balvu Zanes Lāces darbs „Laukos”.
Izstādes skatāmas no
2.novembra līdz
13.novembrim katru darba
dienu no 8.00 līdz 16.30.
Trešdienās līdz 18.00. Patīkamu skatīšanos, dabas un
kultūrvēstures iepazīšanu.
Ieeja – bez maksas.

Randaukā aizvadeita
„Leģendu nakts”
Godskuortejā Latvejis Piļu i muižu
asociacejis
pasuocīnī
«Leģendu nakts» pādejuo oktobra
sastdinī, itū godu 31. oktobrī, dažaidūs Latvejis nūvodūs, 33 asociacejis dalinīki aicynuoja aicināja
piļs i muižys radzēt citaidā veidā.
«Leģendu nakts» Arendolis muižā šūgod apmaklātuojim pīduovuoja viesturisku dokumentalu kinu izlasi i pasuocīņa tyka pījamti duovynojumi muižys
duorzam. Pasuocīnī jāme daleibu 53
cylvāki, gon nu apleicīnis, gon nu
Reigys i Kalsnavys. Pasuocīņa apmaklātuoji atzineigi nūvērtēja viesturiskū kinu demonstrejumus, i ar uzmaneibu klausejuos
stuostejumus par
muižas viesturi i leģendom. Jautojumi
naizseika leidz pat pusnaktej. Pasuocīni
kuplynuoja Leiksnys aktīvū sīvīšu apvīneiba «Saulis taka» (2. att.), kura
vadēja radūšū darbneicu bārnim. Kalsnavys arboretuma darbinīki beja pyrmī
pasuocīņa
dalīnīki ar kuplu
duovynojumu muižys duorzam –
četrom rūžu šķirņom i ružovim snīga
ūgas kryumim.
Pasuocīņa dalīnīki muižys duorzam
uzduovynuoja 25 šķirņu zīmcīšu zīdu i
krāšņuma kryumu. Vysi stuodi tyka
īraksteiti specialā žurnalā i jau īzīmuoti. Gosti interesējās par nuokošīm pasuocīnim muižā. Jau tān varom paziņuot, ka pavasarī teik plānuots reikuot
tolku, kurys laikā saduovynuotī stuodi
tiks īstuodeiti. Paļdis vysim, kas kūpā ar
myusim gaišā i pacyluotā gaisūtnī pavadēja itū burveigū vokoru.
A.Turlajs

Dokumentālās filmas, kurā atainotas bijušā Preiļu rajona muižu stāvoklis 20. gs. 70. gados, autors Igors Pličs Leģendu nakts apmeklētājiem stāsta par filmas tapšanu un sajūtām toreiz un tagad. (Red.)

Kļūsti par audžuģimeni un 3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākupalīdzi bērnam izaugt!
Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā,
uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu
bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs?
Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš
mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka
mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.
Pašlaik Latvijā ir 586 audžuģimenes, kurās ievietoti
1231 bērns. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības
kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene
var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no
ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes
aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.
Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu
apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā
arī ģimenes ārsta un psihiatra - narkologa izziņas par
veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta
audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā
arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

Jaunais Konsultāciju un
mediācijas centrs sniegs
bezmaksas atbalstu grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem

Latvijas Komercbanku asociācija (LKA)
ir izveidojusi Konsultāciju un mediācijas centru (KMC), kas sniegs bezmaksas
konsultācijas un mediācijas pakalpojumus tiem banku klientiem – fiziskām
personām, kas nonākušas kredītu maksājumu grūtībās vai kam izveidojušās
problemātiskas finanšu attiecības ar
bankām.
KMC jau ir atvērts, darbojas un gaida
klientus, un aicinām kredītņēmējus
nepieciešamības gadījumā aktīvi izmantot centra pakalpojumus. Konsultācijām
sākotnēji ieteicams pieteikties elektroniski vai pa tālruni, lai vienotos par
izdevīgāko tikšanās laiku.
„Protams, mums var jautāt – kādēļ
banku nozare veido atbalsta mehānismu problemātiskajiem banku klientiem? Mēs atbildam, ka biznesa filozofija ir būtiski mainījusies, un bankas ir
daudz vairāk vērstas uz sadarbību un
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mu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi,
sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un
attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne
vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar
pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes
statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums
starp ģimeni un pašvaldību.
Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene
saņem:
- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra
pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);
 pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību
problēmu risināšanā.
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes
statusa iegūšanu varat saņemt, zvanot Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un
audžuģimeņu departamenta referentam Latgales reģionā Aleksejam Makuševam pa tālruni 26 808 547 vai jautājot savas dzīvesvietas
bāriņtiesā.
Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

attiecību ar klientiem sakārtošanu,”
teic LKA prezidents Mārtiņš Bičevskis,
vēl atgādinot, ka nākotnes attiecību
uzlabošanai ir radītas arī banku nozares
pašregulācijas vadlīnijas Banku sociālā
harta.
„Bankas līdz šim ar saviem klientiem
strādāja un meklēja risinājumus individuāli, taču ne vienmēr dialogs ir izdevies. KMC uzdevums ir atjaunot vai
no jauna izveidot šo klienta un bankas
sarunu, lai situācijas tiktu risinātas un
mūsu klienti varētu atgriezties normālā ekonomiskā un finanšu režīmā – lai
varētu saņemt legālu algu, izmantot
bankas kontu, karti un citus pakalpojumus, nevis slēpties un baidīties no bankas,” tā M.Bičevskis.
Potenciālie KMC klienti ir fiziskas personas, kam ir hipotekārais aizdevums
bankā un kam ir radušās maksājumu
grūtības vai citi problēmjautājumi sadarbībā ar banku. Konsultācijas ir pieejamas gan klientiem, kam ir aktīvi kredītlīgumi, gan tiem, kam pēc nekustamā
īpašuma ķīlas realizācijas piedziņas
procesā ir palikušas neizpildītas saistības pret banku.

„Lai arī centrs primāri paredzēts problemātisko situāciju risināšanai, mēs
neatteiksim nevienam klientam, kas
vēlēsies saņemt konsultāciju. Katrs
gadījums tiks analizēts individuāli,
vajadzības gadījumā klientam piedāvāti tieši un precīzi kontakti bankā,
padomi, informācija, īpaši sarežģītos
gadījumos – neatkarīga sertificēta
sarunu vedēja - mediatora – pakalpojumi,” skaidro KMC konsultante Diāna
Kvedere. „Šobrīd lielākās bankas, kam
ir arī lielākais hipotekāro kredītu portfelis Latvijā, ir izrādījušas gatavību
sadarboties ar KMC un klientiem,”
papildina D.Kvedere.
KMC atrodas Rīgā, Blaumaņa ielā 32-1
(3. stāvā), tel.: 27335508, e-pasts: info@kmc.org.lv Darba laiks: pirmdienās – trešdienās 8:00-16:00, ceturtdienās 10:00-18:00, piektdienās 9:0017:00.

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Informācijas sagatavotājs:
Baiba Melnace
baiba.melnace@lka.org.lv
29265135

2015. gada 12. novembrī
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12. novembrī no plkst. 9.00 12.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē notiks asins donoru
diena. Izbraukumā pie donoriem dosies Valsts asinsdonoru centra Latgales
filiāles darbinieki.
Vārkavas novada pašvaldība laipni aicina uz asins donoru dienu Vecvārkavā
ikvienu pastāvīgo šīs cēlās akcijas dalībnieku, kā arī priecāsies donoru rindās
redzēt arī jaunas sejas. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un
konta numuram (tiem donoriem,
kas vēl ne reizi nav nodevuši asinis pēc
š.g. 1. jūlija)! To, kas jāzina donoriem,
lasiet – www.donors.lv!
17. novembrī plkst. 20.00 Rožkalnu kultūras namā Latvijas Republikas
97. proklamēšanas gadadienai veltīts
koncerts. Turpinājumā - balle. Vairāk
informācijas - afišās!
28. novembrī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā notiks Vārkavas pašdarbnieku teātra svētku pasākums „Pīci
godi vīnā kuldā", turpinājumā balle.
Vairāk informācijas - afišās.

No 2. septembra līdz 6. novembrim
Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 mūžībā aizgājušie:
Pēteris Uzuliņš (22.02.1935 –
09.10.2015, Rožkalnu pagasts), Anna
Upeniece (28.03.1935 – 21.10.2015,
Vārkavas pagasts), Leontīne Cakule
(29.09.1932 – 01.11.2015, Vārkavas
pagasts) un Viktorija Kivleniece
(31.08.1922 - 09.11.2015, Upmalas pagasts).
Vārkavas novada dome izsaka tuviniekiem visdziļāko līdzjūtību.

No 2. septembra līdz 6. novembrim Vārkavas
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 1
jaundzimušais (Upmalas pagastā):
19. septembrī pasaulē nāca Andis Purviņš!
Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic jaundzimušā vecākus – Klintu Vaivodi un Ēriku
Purviņu – un novēl mazajam augt veselam
un laimīgam!

Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632,
mob. tālr. 28239646.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000740194.
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija.
Materiālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību
speciāliste Maija Praņevska
(mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts: info@varkava.lv vai
varkavas.novads@inbox.lv, vai maija.pranevska@varkava.lv).
Datorsalikums Maija Praņevska.
Tirāža 740 eksemplāri.
Iespiests SIA “Latgales druka”.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu
autori.
Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv.
Izdevumā izmantotas: G.Lazdānes, J.Smilgas, M.Ērgles,
M. Praņevskas fotogrāfijas.

