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OZOLUPE

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums
Stājušies spēkā saistošie noteikumi
Nr.120 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un Vārkavas
novadu pašvaldību apvienotā būvvaldē”.
3. lpp.

Demogrāfiskā
Vārkavas
2016. gadā.

Nr. 1 (110) 31. 01. 2017.

situācija
novadā

Mūžībā aizgājis 31 novadā
deklarētais iedzīvotājs, dzimuši un deklarēti 20 mazuļi.

14. lpp.

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 124
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”.

Biedrība „Vārkavas novada pensionāri” aicina
Pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā
iesaistīties biedrībā un
plānoti ieņēmumi EUR 1 926 488; plānoti
8. martā plkst. 13.00
izdevumi EUR 2 039 989 apmērā.
Rožkalnu kultūras namā
5. lpp. apmeklēt sieviešu dienai
“Latgales Gada balvas 2016” nominantu veltītu pasākumu.
un uzvarētāju vidū arī Vārkavas novada
11. lpp.
iedzīvotāji.
Latgales Gada balvai no Vārkavas novada Vārkavas
vidusskolas
tika izvirzīti pieci nominanti Solvita Čaunāne, jaunumi un Vārkavas
Andris Lazdāns, Vuškānu ģimene, Ēriks novadpētniecības muzeja
Purviņš ar ģimeni un Tekla Ziemele. 9. lpp. aktualitātes.
Novadpētniecības muzeja pamatekspozīcija par
pirmo tautskolu Latgalē
un muzeja
krājums ir
pārcēlies uz citām telpām. Tagad tas atrodas
Kovaļevsku
iela
4
(Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā).
10. lpp.

Sociālā dienesta
lietas….

Foto: G. Lazdāne

Par attīceibom, emocejom, dorbim i
pīdzeivojumim šovā “Lauku sēta”. Saruna ar šova dalineicom, smaideigajom
muosom Jogitu i Jolantu Augšpūlem.

Foto: biedrība „Asmu latgalīts”

Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, ka
novada iedzīvotāji var saņemt papildus materiālo
palīdzību:
pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, pabalstu medicīnas
pakalpojumu apmaksai, apbedīšanas pabalstu, pabalstu
personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādēm, pabalstu ugunsgrēkā cietušajām personām, pabalstu donoriem, atbalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā, atbalstu jubilejās u.c.

8. lpp.

Draugu biļde. Pādejuo izbolsuošona. Finalisti i staļļu „Ūsiņš” saimineica Īva Jase.

Foto: S. Stivriška

Lelu puorsteigumu ar sovu daleibu televizejis šovā „Lauku
sēta” mums beja saryupejušys Rūžkolnu pogostā dzeivojūšuos, smaideiguos muosys Jolanta i Jogita Augšpūles.
Kai jau zynoms, juos beja tuos šova daleibneicys, kas tyka
da šova finala. Itūgod golvonuo bolva, par kuru sasaceņte
daleibnīki, beja Fiskars dorba instrumenti pīcu tyukstūšu
vierteibā. Šovs tyka fiļmāts pārnajā vosorā, tok tik naseņ,
janvara suokumā, beidzēs tuo puorraideišona TV.
12. lpp.
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DOMES LĒMUMI / PAZIŅOJUMI

OZOLUPE

AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM, PIELIKUMIEM UN AUDIOIERAKSTIEM
VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)
Decembrī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde (2016. gada 20. decembrī), un
Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde (2016. gada 27. decembrī).
27. decembra domes sēdē lēma: par finansējuma
piešķiršanu; par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.108 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”, par Vārkavas novada sporta
skolas likvidēšanu; par Vārkavas novada pašvaldības 2017. gada amatu saraksta apstiprināšanu;
par
Vārkavas novada pašvaldības 2016. gada
25. oktobra saistošo noteikumu Nr.120 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un
Vārkavas novada pašvaldību apvienotā būvvaldē”
precizēšanu; par pašvaldības kustamās mantas
atsavināšanu; par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi; par zemes iznomāšanu; par adrešu precizēšanu;
par pamatlīdzekļu norakstīšanu; par Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas attīstības plāna 2016.-2020.
gadam apstiprināšanu; iesniegumu izskatīšana.

2



Pamatojoties uz Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītājas Elvīras Āboliņas iesniegumu par spēlfilmas „Melānijas hronika” demonstrēšanu, ņemot
vērā 20.12.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot „Par”
nolēma piešķirt finanšu līdzekļus EUR 181,50 apmērā no Vārkavas novada domes 2016.gada budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
par spēlfilmas „Melānijas hronika” demonstrēšanas
apmaksāšanu.



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
27. panta pirmās daļas 27. punktu, Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēkas vadītājas Ivetas Somes
05.12. 2016.
iesniegumu,
un ņemot vērā
20.12. 2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu,
Vārkavas novada dome atklāti balsojot „Par” nolēma piešķirt finanšu līdzekļus EUR 55,00 apmērā
no Vārkavas novada domes 2016. gada budžeta
sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem elektroinstalācijas remontdarbu apmaksai.



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
27.panta pirmās daļas 27.punktu, Vārkavas novada
Arendoles bibliotēkas vadītājas Marijas Salcevičas
06.12.2016.
iesniegumu,
un
ņemot
vērā
20.12.2016.apvienoto komiteju sēdes atzinumu,
Vārkavas novada dome atklāti balsojot „Par” nolēma Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 97,00 apmērā
no Vārkavas novada domes 2016.gada budžeta
sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem elektroinstalācijas remontdarbu apmaksai.



Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības
finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās
daļas 8. punktu un Profesionālās izglītības likuma
14. panta otro daļu un 3.1 daļu, Vispārējās izglītī-

bas likuma 7. panta otro daļu, Vārkavas novada
dome atklāti balsojot „Par” nolēma ar 2017. gada
31. augustu likvidēt Vārkavas novada Sporta skolu, pievienojot to Preiļu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai.



Apstiprināti Vārkavas novada domes padotībā
esošo iestāžu un administrācijas darbinieku amata
(štatu) saraksti.



Nolemj precizēt Vārkavas novada pašvaldības
2016. gada 25. oktobra saistošos noteikumus
Nr. 120 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un Vārkavas novada pašvaldību apvienotā būvvaldē”.



Izskatot Vārkavas novada domes Īpašuma atsavināšanas komisijas 2016. gada 14. decembra ziņojumu par pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļu: Audi 80, valsts reģistrācijas Nr. EK 7955,
Mercedes Benz 811, valsts reģistrācijas Nr. HZ
523; Mercedes Benz 310, valsts reģistrācijas Nr.
HB 6391, nodošanu atsavināšanai izsolē, un ņemot vērā, ka uz izsoli nebija pieteicies neviens
pretendents, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto
daļu un ņemot vērā 20. 12. 2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot „Par” nolemj: atzīt 2016. gada
25. oktobra izsludināto pašvaldības kustamās
mantas transportlīdzekļu: Audi 80, Nr. EK 7955;
Mercedes Benz 811, Nr. HZ 523; Mercedes Benz
310, Nr. HB 6391 izsoli par nenotikušu un nolemj
Vārkavas novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu: Audi 80, valsts reģistrācijas Nr. EK 7955,
atsavināt par brīvu cenu – EUR 180,00; Mercedes Benz 811, valsts reģistrācijas Nr. HZ 523,
atsavināt par brīvu cenu – EUR 550,00; Mercedes
Benz 310, valsts reģistrācijas Nr. HB 6391 atsavināt par brīvu cenu – EUR 310,00.



Izskatot VZD adrešu reģistra daļas e-pasta vēstuli
ar pielikumu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Vārkavas novadā, kuras precizējamas atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14a punktu, MK 08.12. 2015. noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 9. punktu, un ņemot vērā 20.12. 2016. apvienoto komiteju sēdes
atzinumu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot
„Par” nolemj precizēt adreses zemes vienībām un
uz tās esošām ēkām, atbilstoši spēkā esošajam
Vārkavas novada teritorijas plānojumam.



Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bibliotēku likuma 29.panta pirmo daļu , Vārkavas novada dome
atklāti balsojot „Par” nolemj apstiprināt Vārkavas
novada Upmalas
bibliotēkas attīstības plānu
2016.—2020. gadam.

www.varkava.lv
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AR DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM, PIELIKUMIEM UN AUDIOIERAKSTIEM
VAR IEPAZĪTIES NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV)
Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. 120
APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2016. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr. 211 ar 2016. gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr. 241
precizēts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 120
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību
apvienotā būvvaldē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.480) 16.1punktu

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Saistošie noteikumi „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu Riebiņu un
Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvaldē (turpmāk tekstā – nodeva).
Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Vārkavas novada administratīvajā teritorijā, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (tālāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) noteiktajā kartībā, saņem no Riebiņu un Vārkavas novada apvienotās būvvaldes būvatļauju.
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvniecības ieceres iesnieguma
izskatīšanu, būvatļaujas izsniegšanu, būvprojekta izvērtēšanu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem,
nepieciešamo tehnisko risinājumu esību un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu,
atzīmju veikšanu būvatļaujā par izvirzīto nosacījumu izpildi atbilstoši plānotās būvniecības ieceres iesniegumam.
Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu: Būves veids un kods, saskaņā ar 22.12.2009.MK noteikumiem Nr.1620
“Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumu. Kopējā nodevas likme (euro):
4.1. Viena dzīvokļa mājas, divu vai vairāku dzīvokļu mājas un šo māju telpu grupas (1110, 1121,1122) EUR 40,00;
4.2. Viesnīcu ēkas, biroju ēkas, īslaicīgas apmešanās ēkas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, sakaru
ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas, kā arī šo ēku telpu grupas (1211, 1212, 1220, 1230, 1241) EUR
150;
4.3. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un šo māju telpu grupas (1130) bez maksas
4.4. Garāžu ēkas un garāžas telpu grupas (1242 ) EUR 20,00;
4.5. Rūpnieciskās ražošanas ēkas, rezervuāri, bunkuri, silosi, noliktavas un šo ēku telpu grupas (1251, 1252), atkarībā
no kopējās platības:
4.5.1 ja kopējā platība līdz 1000 m 2 EUR 80,00;
4.5.1 ja kopējo platība vairāk par 1000 m2 EUR 150,00.
4.6. Ēkas plašizklaides pasākumiem, muzeji, bibliotēkas, skolas, universitātes, zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas,
izglītības, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, sporta ēkas un šo ēku telpu grupas (1261, 1262, 1263,
1264, 1265) EUR 35,00;
4.7. Lauku saimniecību nedzīvojamas ēkas, kulta ēkas, citas, iepriekš neklasificētas, ēkas un šo telpu grupas (1271,
1272, 1273, 1274) EUR 35,00;
4.8. Inženierbūves (2111, 2112, 2121, 2122, 2130, 2141, 2142, 2151, 2152, 2153, 2211, 2212, 2213, 2214, 2221, 2222,
2223, 2224, 2301, 2302, 2303, 2304, 2411, 2412, 2420) EUR 35,00;
Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvniecības process uzsākts pirms 2016.gada 1.novembra, ir samaksāta daļa no nodevas par būvatļaujas saņemšanu un
pasūtītājam ir tiesības saņemt būvatļauju atbilstoši būvniecības regulējumam, kas ir spēkā no 2016.gada 1.novembra, pasūtītājs atlikušo nodevas daļu samaksā:
6.1. pirms dokumentu iesniegšanas būvatļaujas saņemšanai, ja pasūtītājs lūdz izdot būvatļauju un projektēšanas nosacījumus būvatļaujā atzīmē kā izpildītus;
6.1. pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas būvvaldē, ja pasūtītājs lūdz
izdot būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.
Nodeva iemaksājama Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetā.
Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvaldē, par ko tiek izsniegts attiecīga parauga kases ieņēmuma orderis, vai veicot pārskaitījumu Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžetā.
No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, kuri būvniecību veic par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem,
ka arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Ēku vai būvju īpašniekiem, kuras ir personas ar I vai II invaliditātes grupu, uzrādot invaliditāti apliecinošus dokumentus, ir
piemērojami nodevu maksāšanas atvieglojumi 50% apmērā.
Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu tiek izlietota būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai.
Nodevu aprēķina un kontroli par nodevas samaksu pilnā apmērā veic Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā
būvvalde.
Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada 2002.gada 14.maija saistošos
noteikumus Nr.6 „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” un 2013.gada 26.novembra saistošos
noteikumus Nr.69 “Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6”.
Domes priekšsēdētāja A. Brakovska

www.varkava.lv
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Vārkavas novada domes 2016. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 120
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Riebiņu un Vārkavas novadu
pašvaldību apvienotā būvvaldē”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Vārkavas novada pašvaldībā pašreiz ir spēkā Vārkavas
novada 2002.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.6
„Vārkavas novada
pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
Ņemot vērā, ka nepieciešamās izmaiņas spēkā
esošajos
noteikumos pārsniedz 50% no normatīvā
akta apjoma, pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu,
nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks Vārkavas novada pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, nodevu apmērus vai likmes un atvieglojumus Vārkavas novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav

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

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

10. janvārī notika Vārkavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, 10. un 17. janvārī Finanšu
komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotās sēdes un 24. janvārī Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde.
10. janvārī tika lemts par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu, par izmaiņām
Vārkavas novada pašvaldības
2017.gada amatu sarakstā, par grozījumu lēmumā.
24. janvārī par zemes iznomāšanu, par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes
ezerā 2017.gadam iedalīšanu, par saistošo noteikumu 
Nr.124 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2017.gadam ”apstiprināšanu, par grozījumu Vārkavas
pirmsskolas izglītības iestādes “Cimdiņš” nolikumā, par
grozījumu lēmumā.
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Vārkavas novada dome izskatīja Vārkavas novada
pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
Aijas Bitinas 2017. gada 6. janvāra iesniegumu par
jaunu telpu nodrošinājumu vēlēšanu iecirknim
Nr.728 , sakarā ar ēkas funkcionalitātes izmaiņām
Kovaļevsku ielā 4 Vārkavā “Pagasta ēkā”, kuru ie- 
priekš vēlēšanu komisija izmantoja vēlēšanu iecirkņa
vajadzībām. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu

iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot nolēma mainīt Vārkavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņa Nr.728
atrašanās vietu no “Pagasta ēka” Kovaļevsku ielā 4,
Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads uz
“Vārkavas tautas nams” Kovaļevsku ielā 5, Vārkava,
Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337.
Pamatojoties uz saņemto informāciju no SIA
„Clean R”, kur norādīts, ka saskaņā ar grozījumiem
Dabas resursu nodokļu likumā, kas stājās spēkā
01.01.2017. ir jāveic izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā, un ņemot vērā 17.01.2017. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada
dome nolēma No 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada
31.decembrim noteikt maksu par viena atkritumu
kubikmetra (m3) apsaimniekošanu Vārkavas novada
pašvaldībā 17,65 euro apmērā bez PVN.
Sakarā ar pārvākšanas uz jaunām telpām, nolemts
veikt grozījumus Vārkavas pirmsskolas izglītības
iestādes “Cimdiņš”, nolikumā un aizstāt nolikuma 4.
un 6.punktā vārdus un skaitli “Skolas iela 1” ar vārdiem un skaitli “Kovaļevsku iela 6”.

www.varkava.lv
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Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes
2017.gada 24.janvāra lēmumu Nr.8 (protokols Nr.2.,5&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.124
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes 2017. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu,
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Vārkavas novada domes pamatbudžetu 2017.gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1 838 750 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 1 924 077 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 148 528 euro.
3. Apstiprināt Vārkavas novada domes budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2017. gadam šādā apmērā
(2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 87 738 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi - 113 824 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 26 086 euro.
4. Apstiprināt Vārkavas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 2 088 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 088 euro.
5. Apstiprināt Vārkavas novada domes aizņēmumus 2017.gadam šādā apmērā –63 201 euro (4.pielikums).
6. Apstiprināt Vārkavas novada domes galvojumus 2017. gadam šādā apmērā – 2 332 euro (5.pielikums).
7. Vārkavas novada dome lemj par grozījumiem Vārkavas novada domes 2017. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu
un finansēšanas apmērā.
8. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem Euro
20 000 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Vārkavas novada dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus apstiprina ar Vārkavas
novada domes lēmumu.
9. Vārkavas novada dome 2017. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 63 201 euro apmērā un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
11. Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2017.gadā par vienu mēnesi
Vārkavas vidusskolā euro 73,09, Vārkavas PII Cimdiņš euro 290,73, Rimicānu PII euro 156,26, saskaņā ar 6.
pielikumu.
12. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas pašvaldībām —
pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām, izpildītājs ir Vārkavas
novada domes administrācija.
13. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu,
aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes administrācija.
14. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par projekta realizēšanu un apstiprina projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2017.gadā plānotajam apjomam iekļauj budžeta grozījumos.
15. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem,
taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot
izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2017.
gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādei.
16. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5.12. klašu skolēnus līdz 2017.gada 31.decembrim.
17. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecīgās iestādes budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas
no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā. 
www.varkava.lv
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18. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
19. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem
būtu likumīga, lietderīga un pareiza.
20. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.
21. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības portālā www.varkava.lv internetā.
Domes priekšsēdētāja

A. Brakovska

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Vārkavas novada domes budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja
nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Vārkavas
novada domes saistošo noteikumu „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1. un 2.pielikumā.
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1 926 488 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri bija EUR 148 528
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 535 270, par EUR 86 265 vairāk, nekā 2016. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 105 663, par ēkām un inženierbūvēm – EUR
19 634, par mājokļiem– EUR 3 049.
Saņemtais finansējums no pašvaldību izlīdzināšanas fonda EUR 596 661.
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 166 243 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 13 930 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 23 960 apmērā veido pašvaldības īpašuma iznomāšanas
maksas, kustamās mantas realizācijas, maksas par telpu nomu, biļešu realizāciju un dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 2 039 989 apmēr ā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 435 488 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai
un klientu apkalpošanai, t.sk.:
 domes pārvaldei EUR 365249;
 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 1 900;
 deputātu atlīdzībai EUR 12 000;
 komisiju darba atalgojumam EUR 7000.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir palielinātā par EUR 10, izņemot darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos. Izdevumi atlīdzībai
ir pieaugusi par EUR 6 099. 
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Neparedzēti gadījumi (r ezer ves fonds) EUR 20 000.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 8 785 apmērā.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 309 674.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 16 118.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 84 452 apmērā, t.sk.:
 EUR 82 525 komunālā dienesta darbam
 EUR 1927 administrācijas ēkas remontam.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 148 397apmērā, t.sk.:
 EUR 84 353 Kultūras centram;
 EUR 15 342 Muzejam;
 EUR 46 887 bibliotēku darbības nodrošināšanai;
 EUR 1815 Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 591 082 apmērā, t.sk.:
 EUR 166 063 Vārkavas vidusskolai;
 EUR 121 184 Rimicānu PII;
 EUR 17 982 Vārkavas PII “Cimdiņš”;
 EUR 34 934 Sporta skolai.
Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 324 927 apmērā, t.sk.
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 45 637, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR _52 152, Vārkavas sociālās aprūpes centram EUR 146 314 EUR, asistentu pakalpojuma nodrošināšanai EUR 21 500 un Bāriņtiesas darbam
EUR 12 324.
Speciālais budžets
Izdevumi plānoti EUR 115 912, t.sk.
Ceļu uzturēšanas ziemas periodā EUR 3 000;
Ceļu uzturēšanas darbi ārpus ziemas perioda EUR 20 000;
Ceļa zīmju izgatavošana EUR 600;
Tehnisko projektu izstrāde EUR 7000;
Būvuzraudzības veikšana EUR 4000;
Ceļu remontdarbi EUR 72 328;
Zemes gabala Vecvārkavā labiekārtošana EUR 5 081.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos gados tiks veikti ceļu pārbūves darbi ELFLA projektu “Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem”
ietvaros: Rožkalnu pagasta ceļam Kvedervecumi- Krievu purvs 0,00- 1,00 km, Upmalas pagasta ceļam VanagiKļavinski 1,04- 3,42 km, Vārkavas pagasta ceļam Gateris – Kaļvi 0,00 – 2,99 km un Rožkalnu pagasta ceļam
Andiņi- Gadzāni 0,00 – 3.65 km. Vārkavas ciemā tiks veikta Vārkavas sociālās aprūpes centra pārbūves darbi.
Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu tiks veikts kultūrvēsturiskā objekta “Vārkavas muižas pils” restaurācijas
darbi.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 63 201 apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa Vanagi-Kļavinski pārbūvei,
Vārkavas sociālās aprūpes centra pārbūvei orientējoši EUR 400 000 apmērā.
Domes priekšsēdētāja A. Brakovska
www.varkava.lv
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Atgādinājums Vārkavas novada iedzīvotājiem
Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, ka
novada iedzīvotāji var saņemt papildus materiālo
palīdzību:
Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.
Vienreizējs pabalsts ģimenei ir 214 euro par katru
jaundzimušo bērnu. Tiesības saņemt pabalstu ir LR
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem
piešķirts personas kods, kura deklarētā un pamata
dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas
brīža ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalsts
pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.
Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai medicīnas pakalpojumu apmaksai, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem
piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms
pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir
līdz 65 euro gadā.
Apbedīšanas pabalsts.
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un to izmaksā
mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam)
vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir
bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un
par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai
piešķirtais pabalsts nesastāda 285 euro.
Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, auto
transporta pakalpojumu segšanai( katafalks, bēru
viesu pārvadāšana), dienests ir tiesīgs piešķirt
pabalstu 35 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts
personām, neizvērtējot personas( ģimenes) materiālo stāvokli, uzrādot apmaksas čeku par transporta
pakalpojumiem.
Pabalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.
Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām
personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei) – 36 euro apmērā, par pamatu
ir izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma pamata.

Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām.
Vienreizējs ārkārtas situācijas pabalsts Valstī no8

teiktās minimālas darba algas apmērā un pabalsts
mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas
vai kūts atjaunošanai. Tiesības saņemt pabalstu
ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai palīgēka) ir Vārkavas novads. Pabalsts piešķirams kā
kokmateriāli no pašvaldībai piederošā meža un tā
apjoms ir līdz 10 m³ kokmateriālu.
Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
Vienreizējais materiālais pabalsts tiek piešķirts
transporta
pakalpojumu
kompensācijai klientiem,
kuriem
nepieciešama hemodialīzes procedūra, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem
piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms
pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs ir 72 euro gadā personai, saskaņā
ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas.
Pabalsts donoriem.
Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir
nodevušas asinis. Pabalsta apmērs donoriem par
vienu asins nodošanas reizi ir 5,00 euro. Pabalsts
tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes,
uzrādot izziņu par asins nodošanu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas.
Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā.
Apgādnieka zaudējuma gadījumā ir tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā kalendārā gadā.
Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības
sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20
gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā
( pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.
Atbalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam
un izmaksā viņa mātei, tēvam, aizbildnim vai citai
personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu.
Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu
segšanai.
Bērnam ir tiesības saņemt atbalstu interešu izglītības mācību izdevumu segšanai, bet ne vairāk kā
10 euro apmērā mēnesī.
Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības
sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Atbalstu izmaksā viņa vecākiem vai citai personai,
kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. 
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 Atbalsts jubilejās.
Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro
apmērā jubilejā ir personām, kuras sasniegušas 80,
85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.
Sasniedzot 101 gada vecumu personām ir tiesības
turpmāk katru gadu dzimšanas dienā saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā.
Atbalsts politiski represētām personām.
Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro
apmērā ir politiski represētajām personām.
Atbalsts personām ar invaliditāti.
Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro
apmērā ir personām ar I pirmās grupas invaliditāti
un bērniem ar invaliditāti.
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais
pabalsts dzīvokļa apkures, komunālo maksājumu
segšanai un kurināmā iegādei 71,00 euro apmērā,
vienu reizi kalendārajā gadā.
Pabalstu piešķir: trūcīgām ģimenēm; vientuļiem
pensionāriem/personām ar invaliditāti/, kuriem nav
kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgiem apgādniekiem; vientuļiem I un II grupas personām ar invaliditāti.
Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:
-pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā
īpašuma realizācijas;
-dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai;

OZOLUPE

-pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi
vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.
Pabalsts aprūpes nodrošināšanai.
Pabalsts tiek piešķirts: vientuļiem pensionāriem, I un II grupas personām ar invaliditāti, kuriem
nav likumīgu apgādnieku:
- kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem sevi
aprūpēt, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;
- kuri gaida rindā uz sociālās aprūpes centru.
Pabalsta izmaksas apmērs:
- guļošām, kopjamām personām līdz 35 euro katru
mēnesi;
- pārējām personām 21 euro katru mēnesi.
Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe,
pabalsts tiek piešķirts uz vienu gadu. Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts
uz četriem mēnešiem.
Pabalsts aprūpei netiek piešķirts personām, kuras
saņem valsts nodrošināto
pabalstu personai ar
invaliditāti 213.43 euro apmērā.
Par pārējiem pabalstiem, atbalstiem un pakalpojumiem informācija ir pieejama novada mājas lapā
vai saņemot konsultāciju Sociālajā dienestā.
Vārkavas novada Sociālais dienests
Mob.t.: 28383161

“Latgales Gada balvas 2016” nominantu un uzvarētāju vidū arī
Vārkavas novada iedzīvotāji
28. janvārī Maltas pagasta kultūras namā notika biedrības “Asmu Latgalīts” rīkotā Latgales Gada balvas
pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika noskaidroti
aktīvākie, drosmīgākie, čaklākie un sirsnīgākie Latgales
iedzīvotājiem. Šogad no visiem Latgales novadiem tika
iesūtīti vairāk kā 40 iesniegumi. Balvas saņemšanai
Vārkavas novada pašvaldība bija nominējusi vairākus
novada iedzīvotājus.
Nominācijā “Latgales gada ģimene” tika
nominēta
Vuškānu ģimene. Sandis un Līga iedvesmo ar savu aktīvo darbošanos bioloģiskajā saimniecībā un ģimenisko
vērtību saglabāšanu novadā.
Nominācijā “Latgales gada aktīvākais seniors” tika izvirzīta Tekla Ziemele, jo ir aktīva Vārkavas novada sabiedriskajā dzīvē, Pilišķu ciema iedzīvotāju iedvesmotāja,
kopienas sabiedriskās dzīves organizētāja,
latvisko
tradīciju kopēja.
Gada balvai nominācijā “Latgales gada uzņēmējs “Par
ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē””
izvirzīta tika uzņēmumu IK “KASO” un SIA “KASO
PLUS” dibinātāja un vadītāja Solvita Čaunāne. Uzņēmējas drosme tik īsā laika posmā nodibināt divus uzņēmumus ir atzinības vērta. Solvitas dzīve ir labs piemērs
jauniem cilvēkiem, ka kļūt par veiksmīgu uzņēmēju lauku
teritorijā ir iespējams.
Kā “Latgales gada aktīvākais jaunietis” no Vārkavas
novada tika virzīts aktīvais un radošais Andris Lazdāns.
Viņš šobrīd ir atgriezies Vārkavas novadā un strādā
Vārkavas novada domes Kultūras centrā un ir novada
jaunatnes lietu speciālists. Andris ar savu piemēru rāda
citiem jauniešiem, ka vajag uzdrīkstēties un īstenot

savas iniciatīvas, rīkot pasākumus un ar regulāru darbu
attīstīt savus talantus un priecēt citus.
Nominācijā “Latgales gada labākais lauksaimnieks
“Savas zemes saimnieks” tika virzīta Purviņu ģimene.
Jānis Purviņš un Ēriks Purviņš ir tēvs un dēls, kas aktīvi
saimnieko Vārkavas novadā. Jānis Purviņš jau 25 gadus
ir z/s “Salniņas” saimnieks. Savukārt, viņa dēls Ēriks
Purviņš 2015. gadā izveidojis savu piemājas saimniecību un drošsirdīgi turpina iet tēva pēdās — nodarbojas ar
graudkopību un lopkopību. Šobrīd paša spēkiem viņš
attīsta savu piemājas saimniecību – nomā zemi un
pavairojis zīdītājgovju skaitu. Ēriks Purviņš
ar savu
piemēru rāda citiem, ka nav jābaidās veidot savu saimniecību, ka ieguldot savu darbu, arī sperot mazus
solīšus, var attīstīties.
Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas laikā,
visi nominanti tika saukti uz skatuves, kur tie saņēma
apsveikuma vārdus, ziedus un dāvanas. Sava novada
cilvēkus sveikt uz pasākumu bija devusies arī Vārkavas
domes priekšsēdētāja Anita Brakovska un pagastu
pārvalžu vadītājas Skaidrīte Medne un Mairita Stulpiņa.
Pasākumu laikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās
Aglonas bazilikas jauktā kora grupa "Assumpta", soliste
Irēna Ancāne un grupa "Dvinskas muzikanti".
Vārkavas novada pašvaldība sirsnīgi sveic visus
novada nominantus un titula
“Gada aktīvākais jaunietis” ieguvēju Andri Lazdānu!
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Vārkavas vidusskolas jaunumi
Pašreiz esam jauna gada sākumā, kurš, cerams, būs dažādiem pārsteigumiem un notikumiem bagāts. Tomēr nedaudz ielūkosimies
2016. gada nogales notikumos. Decembrī skolā noslēdzās makulatūras vākšanas konkurss.
Pēc „Zaļās jostas” apkopotajiem rezultātiem
mēs esam savākuši 13770 kg makulatūras.
Prieks, ka starpposmu vērtējumā esam ierindojušies 3. vietā valstī. Visvairāk makulatūras ir
savākusi 1.klase — 4346 kg, 8. klase —
3283,2 kg, arī 5.klase —1445 kg. Individuāli
čaklākie makulatūras vācēji ir: Dita Ruzģe —
2101 kg, Sigita Stivriška — 981 kg, Madara Līga Upeniece — 563 kg, Sanija Poplavska —
460 kg, Sindija Edīte Upeniece — 451 kg, Toms
Sprindžs — 340 kg, Estere Spiridonova — 339 kg,
Markuss Soms — 310 kg, Elizabete Maija Some —
295 kg, Dominiks Kusiņš — 288 kg. Paldies visiem
skolēniem, skolotājiem, vecākiem,
atbalstītājiem
par dalību šajā konkursā.
1.-4.klašu skolēni par dalību Swedbank rīkotajā
konkursā „Ar puzuru rotāti Ziemassvētki” saņēma
saldās pārsteiguma balvas.
Skolas bērni vecumā līdz 13 gadiem piedalījās
Latvijas Bankas Monētu daļas rīkotajā zīmējumu
konkursā „Mana Latvija”.

Ziemas brīvdienu laikā 1. klases skolēni devās izglītojošā braucienā uz Krustpils pili, kur piedalījās
pasākumā „Ziemassvētku pasaka pilī”.
5.,8.,11.klases skolēni 28. decembrī Rīgā apmeklēja Motormuzeju, citi skatījās 3D filmu, citi apmeklēja
Dabas muzeju, visi priecājās „Lido” atpūtas kompleksa slidotavā.
Janvāris atnācis ar jauniem izaicinājumiem. Pašreiz
skolas bibliotēkā ir skatāma zīmējumu izstāde
„Baltas sniega pikas veļu, lielu sniegavīru ceļu”.
Ir sācies ikgadējais krustvārdu mīklu minēšanas
maratons „Lielais gudrinieks”.
Turpinās skolēnu zināšanu un prasmju pārbaude
piedaloties starpnovadu olimpiādēs.
Ruslana Rudenko ieguva 3. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē.
12. janvārī skolā viesojās Aizsardzības ministrijas
pārstāvji un NATO karavīri. Skolēniem bija iespēja
pārbaudīt savas zināšanas angļu valodā, piedaloties diskusijā.
20. janvārī, noskatoties dokumentālo filmu „Tēvu
barikādes”, tiekoties ar barikāžu dalībniekiem, sildoties pie ugunskura un dziedot patriotiskas dziesmas, atcerējāmies 1991. gada janvāra vēsturiskos
notikumus.
Atbildīgās par audzināšanas darbu
H. Ērgle, S. Stankeviča

Vārkavas novadpētniecības muzeja aktualitātes
2017. gads Vārkavas novadpētniecības muzejam — tūrisma informācijas centram ir atnācis ar nelielām pārmaiņām. Novadpētniecības muzeja pamatekspozīcija par pirmo tautskolu Latgalē
un
muzeja krājums ir pārcēlies uz citām telpām. Tagad tas
atrodas Kovaļevsku iela 4 (Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā).

Ekspozīcijas iekārtošanas darbi ir tikpat kā pabeigti, vēl tikai ir
jāveic daži darbi, kas prasa ilgāku laika periodu. Muzeja visas
ekspozīcijas un krājums ir atvērts un gaida apmeklētājus kā
parasti, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, bet brīvdienās
savs apmeklējums ir jāpiesaka vismaz dienu iepriekš pa telefonu 27059046.
Uz tikšanos Vārkavas novadpētniecības muzejā!
Lai Jums visiem ir laimīgs, ražens un mīlestības pilns 2017. gads!
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Vēstule biedrības „Vārkavas novada pensionāri” biedriem!
Sācies Jaunais 2017. gads, līdzi nesdams jaunas ieceres, darbus un idejas. Jūs, jaukās dāmas un kungi, gada
nogalē un, uzsākot jauno gadu, esat bijuši patīkami aktīvi. Priecē arī tas, ka mūsu biedru skaits ir palielinājies uz
pusi vairāk. Tagad mēs biedrībā esam 63 biedri. Ja tomēr vēl kāds ir padomājis un vēlas mums piebiedroties,
zvaniet savu pagastu koordinatoriem (vai jebkuram no
valdes) un būsiet mūsējais. Zinu, ka tādi ir! Paldies tiem
jaukajiem cilvēkiem, kas mums uzticas un ir iestājušies
biedrībā!

bet par citiem cienastiem šoreiz jāparūpējas pašiem.
Pasākuma sākumā notiks saruna par mums aktuāliem
jautājumiem, bet otrā daļa tiek plānota kā atpūtas pasākums. Uz šo pasākumu netiks sūtīti ielūgumi, tāpēc atgādiniet viens otram un neaizmirstiet, ka jānāk! Afišas
gan mēģināsim uzlikt uz pagastu ziņojumu dēļiem un
informāciju ievietot novada mājas lapā. Lai atvieglotu
Jums iespēju samaksāt biedru naudu, šajā pasākumā
varēsiet to iemaksāt. Biedru nauda ir minimāla – 1 EUR
mēnesī, gadā 12 EUR.
Lūgums jums visiem! Mēs neesam profesionāļi pasākumu organizēšanā, tādēļ, ja jums ir kādi ieteikumi, droši
sakiet, mēs esam atvērti uzklausīt dažādus viedokļus un
pamatotu kritiku. Jūsu viedoklis palīdzēs pilnīgāk izanali-

2016. gads noslēdzās ar jauku pasākumu Vārkavā. Paldies Līgai Gžibovskai un viņas vadītā ansambļa
„Melodīvas” meitenēm par jaukajām dziesmām un mūziku. Paldies sdk „Odziņas” par dejām, smaidiem un izturību pasākuma laikā nodejojot sešas dejas. Paldies visiem, kas piedalījās un bija aktīvi pasākuma dalībnieki.
Paldies par ziediem un dāvanām! Vārkava asociējas ar
teātra spēli, tāpēc mūsu vecgada ballītē, spēlējām arī to.
Rūķis bija sagādājis arī nelielas svētku dāvanas. Ļoti
atraktīvi jūs visi pratāt tās nopelnīt ar dziesmām, dzejoļiem un anekdotēm. Paldies!
Dāmas un kungi, mūsu nākamā sanākšana uz sapulci
un atpūtas pasākumu notiks 8. martā plkst. 13.00
Rožkalnu kultūras namā. Pasākuma moto „AK, sievietes!”. Pie mums ciemos atbrauks Riebiņu senioru
biedrība „Riebiņu varavīksne”. Sanāksim paši kuplā skaitā, lai varam atpūsties un priecāties. Pasākums notiks
pie galdiņiem. Kafiju un tēju sagādās biedrības valde,

zēt mūsu bijušos pasākumus un veidot labākus nākamos. Mēs nemaz neapvainosimies, ja pateiksiet, ka jums
kaut kas nepatika. Protams, priecāsimies arī saņemt
kādu labu vārdu par aktivitātēm, kuras mums bija labi
izdevušās!
Gaidīsim jūs 8. martā Rimicānos! Nāciet visi — gan
biedri, gan tie kuri vēlas par tādiem kļūt! Rakstiet,
zvaniet, tiekamies! Aizmirstiet par lepnumu un bailēm „ko citi par to padomās”, mums jāpiepilda savs
laiks, būsim tuvāk viens otram!
Ar cieņu biedrības „Vārkavas novada pensionāri”
valdes vārdā Helēna Piziča

No š. g. 1. marta — jauns atkritumu apsaimniekošanas
tarifs Vārkavas novadā
Saskaņā ar Vārkavas novada domes lēmumu no 1.
marta novada iedzīvotājiem tiek noteikts jauns sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Izmaiņas ir saistītas
ar Saeimas lēmumu no š.g. 1. janvāra būtiski palielināt
Dabas resursu nodokļa (DNR) likmi.
Sākot ar martu, jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Vārkavas novadā būs EUR 21,36 par
kubikmetrā (t.sk. 21% PVN). Tas tiks piemērots
pakalpojumiem, kas sniegti pēc 1. marta. Tas nozī mē, ka
rēķinu par sadzī ves atkritumu izvešanu, kurā tiks ietverts
jaunais tarifs, vārkavieši saņems nākamajā rēķinu izrakstī šanas reizē.

DNR tiek pakāpeniski palielināts, lai veicinātu dabas resursu saudzīgu, pārdomātu, ekonomisku un efektīvu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu, atbalstītu
tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli
nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus. Šī nodokļa
izmaiņas ir saistošas un obligātas visām Latvijas
pašvaldībām. Tuvāko gadu laikā DRN pakāpeniski
palielināsies katru gadu līdz pat 2020. gadam. No šī
gada 1. janvāra DRN palielinājās no EUR 12,00 uz EUR
25,00 par tonnu, bet plānots, ka 2020. gadā tas sasniegs
EUR 50,00 par tonnu.
Ja radušies jautājumi par "Clean R" sniegtā pakalpojuma
maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot
uz e-pastu kc@cleanr.lv.

www.varkava.lv
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Par attīceibom, emocejom, lauku dorbim i pīdzeivuotū šovā “Lauku sēta”.
Saruna ar šova dalineicom Jogitu i Jolantu Augšpūlem.
Kai jau īrosts, ari itymā godā pīduovojam īpazeit myusu
nūvoda ļauds. Lai paruodeitu sarunu pēc vareibys dabiskuoku, itūreiz tei ir saraksteita latgaliski.
Lelu puorsteigumu ar sovu daleibu televizejis šovā
„Lauku sēta” mums beja saryupejušys Rūžkolnu pogostā
dzeivojūšuos, smaideiguos muosys Jolanta i Jogita Augšpūles. Kai jau zynoms, juos beja tuos šova
daleibneicys, kas tyka da šova finala. Itūgod golvonuo
bolva, par kuru sasaceņte daleibnīki, beja Fiskars dorba
instrumenti pīcu tyukstūšu vierteibā. Šovs tyka fiļmāts
pārnajā vosorā, tok tik naseņ, janvara suokumā, beidzēs
tuo puorraideišona TV. Iz sarunu ar muosom sasateikom
jūs dzymtajā sātā Lelajūs Stradiškūs.
Augšpūļu saimē jī ir četri bārni — diveji bruoli — Juoņs i
Jurs, i divejis muosys — Jolanta i Jogita. Niule lelajim
bruolim jau kotram sova dzeive – sova saime, sovi dorbi.
Juoņs turpynoj saimnīkuot tāva Jura i muotis Veltys zemnīku saimisteibā, a bruoļs Jurs ar saimi niule dzeivoj i
struodoj Ikškilē.
Par jūs lelū saimi varātum raksteit vēļ, nu itūreiz vaira
parunuosim ar muosom par jūs vosorys pīdzeivojumu —
daleibu LNT šovā „Lauku sēta”.

interesanti viertīs. Cīši moz paruodeja tū realū dorbu.
Jolanta: Niule, verūtīs televizorā, vyss izaver
pavysam cytaižuok. Pa televizoru ruoda tikai dalinīkus
kadrā, bet eistineibā vysu laiku apleik beja lela radūšuo
komanda, daudzi vysaidu cytu cylvāku – skaņuotuoji,
operatori, intervātuoji, režisori, paleigi, fotografs.
Fiļmeišonys process. Publicitates biļde.

Cik daudzi nūtykumu i informacejis palīk aiz kadra?
Jolanta: Cīši daudz, cīši daudz palīk aiz kadra. Kod
verīs pa televizoru, vyss izaver cīši vīnkuorši. Vysys tuos
emocejis nav radzamys. Skateituojs nikod nasaprass i
navarēs īsadūmuot, kai tys vyss beja. Tys ir pavysam
sovaižuok nakai izaver.
Jogita: Vysu šova laiku myus pavadeja spylgtys
emocejis, kū navar izstuosteit. Tū var tikai pīdzeivuot.
Beja pat taidi breiži, kod kuods varēja pasaceit: „Čau!”
i tu iz reizis suoc rauduot, pats pat nasaprūtūt deļkuo...
Nazkaids saspryngums.
Mož spēlē iz nervim tys, ka tei ir sveša vide, sveši
cylvāki, tevi vysu laiku fiļmej i koč kū līk dareit...
Augšpūļu saime. Biļde nu saimis albuma.

Kuo jius izdūmuojot, ka ir juopīsadola „Lauku sētā”?
Jogita: Es jau īprīkš 2012. godā beja pīsasacejuse
daleibai itymā šovā, bet natyku. Beja cīši daudz grybātuoju, lela atlase. Itūgod jau beja izdūmuots, ka dalinīki
vareis pīsasaceit pa div. Tymā laikā es beju praksē Guļbinī, izskaiteju škārsteiklā, ka ir dasasaceišona 2016.
gods „Lauku sētai”. Zvaneju Jolantai, saceju, ka dasaceišu myus obejis i aizsyuteišu myusu biļdi. Tai kai Jolantys
atbiļde beja: „Jā, labi syut!” — es ari aizsyuteju.
Jolanta: Kod Jogita man zvaneja, es tū nauztvēru
nūpītnai. Dūmuoju - jei jau reizi beja dasacejuse, natyka
– ūtru reizi ari natiks...
Jogita: Puorguoja kaida šaļts, sajiemom aicynojumu
iz atlasi. Sadūmuojam, ka jūka pēc varam aizbraukt. Tei
atlase nūtyka Reigā, „LNT” studejā.
Pēc tuo, kū ruoda pa TV, navar eisti saprast, cik daudzi jums eisti beja juostruodoj?
Jogita: Eistineibā beja cīši daudzi juostruodoj. Mož
vaira fiļmēja tod, kod nastruoduojom, navys struoduojom. Jī centēs fiļmēt šaļts, kur nūteik kaidys diskusejis ci
koč kaida jūkuošonuos. Jo tys jau ir šovs, lai byutu cytim
12

Jogita: Pyrmū laiku beja lels stress i sprīdze, tu
napuortrauktai izatrauc, kas nūtiks, kas fiļmeis. Nu vysa
tuo sasprynguma suopēja golva.
Jolanta: Kod nu reizis vieromīs šovu pa televizoru,
pyrms tam apsprīdem — naz kaidi poši trokuokī kadri
tiks paruodeiti. Bet nā, da gola izaruodeja, ka vyss beja
dīzgon labi. Mes jau ari nazynuojom tymuos intervejuos
kū vīns par ūtru kurs stuosta…

Voi jamūt daleibu šovā, jums beja koč kaids plans,
strategija — kaidys jius byusit, ar kū atsaškirsit nu
cytu dalinīku?
Jolanta: Es nasaceitu, ka mums beja taids baigais
plans. Šova laikā es varbyut drusku pībremzēju sovys
emocejis. Nasagribēja koč kaidus skandalus taiseit.
Jogita mani bīži mīrynuoja.
Jogita: Tuos kamerys suokumā drusku satrauce.
Piec tam lykuos normali, ka kaids īt pakaļ i koč kū fiļmej.
Jolanta: Man ari beja pagryuts deļ tuo, ka es asmu
pīroduse byut pa sātu, asmu taids sātys cylvāks i pieški
es beju prūjom nu vysim sovejim, i vēļ nadreikstēju ar jim
sasazynuot…
Jogita: Es to gon varu mienesi naatbraukt iz sātu,
maņ tys ruodīs normali...
Jolanta: Es vīna navarātu tū vysu izturēt. Cīši labi,
ka mes bejom divatā. Dorbi nabeja pots gryušuokais.

www.varkava.lv
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Kū jiusu draugi, saime saceja, ka jius pīsasacejot
daleibai itymā šovā?
Jolanta: Mums zynuoja tikai gimine. Draugim mes
eisti nasacejom. Cyti beja drusku dusmeigi, ka redz mes
jim nikuo napasacejom, ka asūt kaidi nūslāpumi, bet mes
nagrybējom tai vysim stuosteit... Lai byutu puorsteigums,
lai byutum interesanti vērtīs. Kod mes atbraucem iz sātu,
cīši daudzi vacuokim, bruolim vaicuoja: „Nu nasok, ka tu
nazyni rezultatus?”. Bet jī teišom nazynuoja, leidz 5. janvara catūrdīnes, kod beidze ruodeit šovu. Jī vērēs taipoš kai cyti. Mes nasacejom.
Jogita: Nivīns jau mums natic, bet nu tys tai beja.
Jolanta: Bet tai vacuoki myus atbaļsteja, ka mes
guojom. Nu tāvs tik saceja, voi tod teišom sātā nav kuo
dareit. (Smajās.) Bet nu, lai mes īmūt, lai puorbaudūt
vīna ūtru. Mama beja tikai par. Bruoli ari gribēja, lai mes
vinnātu.

OZOLUPE

Jolanta: Kod beidzēs šovs, nuokušā dīnā es aizguoju iz dorbu, maņ kolegi izduovynuoja Fiskars ponnu i
nazi. Tei beja kai mīrynuojuma bolva. Jogitai ari. Tys
beja tai cīši jauki nu jūs pusis. Jī atbaļsteja i cerēja.
Tod saīt, ka jius itymā šovā pajiemot sovu vītu ar
čaklumu?
Jogita: Divejis reizis mes bejom kai čakluokuos atzeitys — pyrmajā i pādejā raidejumā.
Tys, ka jius esit nu laukim, jiusim koč kai paleidzēja
šovā?
Jolanta: Jā, mes taidys spieceigys. Bet beja taidi
dorbi kai byuvnīceiba, kur mums vajadzēja tuos muojenis ceļt, kas it kai vaira ir veirīšu dorbs. Myus būvnīceibys jūmā nabeja nikaidys pīredzis, jo parosti sātā tūs
dorbus dareja bruoli.
Jogita: Cīši daudz spīde iz iztureibu. Jo vysu laika
vajadzēja vysu dareit mudri. Beiguos tī aizdavumi ari
beja daudz gryutuoki. Kod beja pādejais aizdavums, es
jau dūmovu, ka Jolanta golus atdūs. (Smejās.)
Jolanta: Tī beja tei zuoluoja īreikuošana. Tys beja
nanormali gryuts. Mes nikod īprīkš tai nabejom aizadūmuojušys, kuo tuodu zuoluoju kluoj. Mes parosti sātā
darejom, kuo jau cyti saceja — nūber zemi i īsiej zuoli.
Bet, kod ir juoaprūk zemi, tūlaik juorūk tī zuolis pakluojeni, juovad i juosalīk... Tys beja smogai.
Jogita: Piec tam ari iz reizes beja pusfinals i finals.
Beja sajiuta kai taidam nūdzeitam zyrgam.

Kūpā ar šova vadeituoju Juoni Rāznu… Publicitates biļde.

Es dūmoju, vysi myusu pusis cylvāki gribēja, lai jius
vinnātu.
Jolanta: Jā, nu nasaguoja. Tys tai forši beja, ka myus
atbolsta, ka skotuos. Vairuok nu „fanim” es sajutu uzmaneibu tod, kod šovs beja beidzīs.
Jogita: Jā, tymā vokorā tys beja taids viestuļu i zvonu spruodzīns. Myus atbalsteja draugi, myusu pazinis,
nūvoda cylvāki, kuri myus zyna ci tāvu voi muoti pazeist.
Tymā vokorā, kod šovs beidzēs, mums raksteja viestulis
socialajūs teiklūs, nu cytu nūvodu, nu Bauskys, nu Kuldīgys ar uzaicynuojumu braukt cīmūs. Ari nu Ventspiļs
raksteja cylvāki. Tys tai ruodejuos interesanti, ka piļneigi
napazeistami roksta...
Jolanta: Maņ ari ir bejs, ka veikalūs voi cytuos sabīdryskuos vītuos cylvāki pīvierš uzmaneibu. Pīmāram,
pušdīņu puortraukumā beju aizguojuse iz kopejneicu
paēst,
koč
kas
aiz
mugorys
pajūkuoja:
„Vai zvaigznes arī grib ēst?”. Es atbiļdēju, ka zvaigznis
ari ād. (Smejās.) Bet reali jau naasam nikaidys zvaigznis. Parosti cylvāki, kai vysi. Nu labi pīsadalejom šovā,
paruodē pa televizoru, bet nu tuo nikas daudz nasamaina.
Jogita: Mes napīsadalejom, lai kliutu pazeistamys, lai
myus ruodeitu pa televizoru. Tys beja vinkuorši izaicynuojums. Puorbaudejums. Avantura. I grybiejuos ari
tūs Fiskars prīškmatus. Grybātu izduovynuot vacuokim,
jī byutu prīceiguoki kai ir itūšaļt.
Jolanta: Daudzi raksteja, ka " vecāki var lepoties ar
jums". Es tik teišom dūmuoju, ka jī tū var dareit.
Skaiteju internetā, ka daudzi gribēja, lai jius uzvarit…
Jogita: Jā, daudzi raksteja, kai vajagūt vysim sasamest deļ tim Fiskars prīkšmetim, deļ myusu.

Šova laikā obi finalistu puori — Mairita i Rūdis, Jolanta i Jogita ir palykuš par draugim.

Jolanta: Mums pusfinalā beja vīna veiksme —
aizkurynuot gunkuru i izkuopt stabā. Div veiksmis navar
byut. Es ari tī čeikstēju, peiksteju, ka navareišu... Bet,
kod vajadzēja, es izkuopu stabā i mes īkurom tū gunkuru. Tai mes tykom finalā. Piec tam aizguoju da tuo stoba,
dūmuoju, ka ir juoizkuop vēļ reizi, bet es navarēju —
beja paniskys bailis. Nav saprūtams, kai es varieju tod,
pyrms pusstuņdis izkuopt...
Jogita: Ari tys gunkurs — vyss beja tik škeists, puors
stuņdis īprīkš beja nūlejs leits, gryuts beja īkurynuot.
Jolanta atnese kuorklu lopys, tuos gon labi aizguoja. Tai
mes ūtruos puordadzynuojam tū aukleņu i tykom finalā.
Jolanta: Reali mes izdarejom vysu tū pošu, kū pyrmuo komanda. Kod Rūdis atnese eistū atslāgu, mes ari
jau skriejom ar pīktū atslāgu. Mes tikai lānuok skriejom...
Maņ beja drusku škrobe.
Jogita: Bet nikuo, puordzeivuojom.
Jolanta: Ir juoprūtk zaudeit. Nabeja tei lela zaude...
Jogita: Nu beja jau... Bet taipoš mes asam daudz
īgivušys — kameruos runuot i ryudejums. 

www.varkava.lv
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Kai jius asot mainejušuos pēc šova? Kaidi īgivumi?

Es veļ redzieju tū sereju, kur jums vajadzēja zyrgim
Jolanta: Es vairuok nūvierteju Jogitu kai cylvāku, kai capureitis tambureit...
muosu...
Jogita: Mes agruok varējom pazvaneit vīnu raizi nedē- Jolanta: Rūkdorbi nav myusu stypruo puse. Školā,
ļā vīna ūtrai, tys beja piļneigi normali. Niule, ka jei kotru kod vajadzēja kū adeit voi tambureit, parosti tante vysu
dīnu napazvona, līkās jūceigai. Mums ir mīļuokys, lo- paliedzieja. Tymuos šaļtīs, kod līk dareit tū, kū naprūti —
izīt taida panikys lēkme ar dūmom: „Es navareišu, es
buokys attīceibys.
naprasšu, man nasaīs”, tod nūsamīrej i verīs, kū vari daTod saīt, ka šovs jius satyvynuoja.
reit lītys lobā.
Jolanta: Jā, es dūmoju, ka myusu attīceibys ir Jogita: Da gola mums saguoja zyrga „Čuču cepure”.
palykušys lobuokys, vīnnūzeimeigi. Es varbyut vaira nū- Daudzi saceja, ka poša smukuokuo bejus. Es nūtambūvierteju iz kū Jogita ir spiejeiga, jo es agruok naticieju, ka rieju vīnu peineiti, Jolanta šyva, bet rezultats beja lobs.
jei varātum, kur izkuopt. Maņ lykuos: „Nu, ka es varātu, Jolanta: Itymā šovā ir juobyun gotovam vysaidim aiznu na jau Jogita”, a tagad ruodīs: „Jogita varātum, na jau davumim, na tikai lauku dorbim. Mums ruodejuos, kas tī
es”. Vīna ūtrai tik cīši naapneikstam — varbyut ari asam gryuts, lauku dorbus mes pīrodušs dareit... Bet tī daudzi
izauguš...
aizdavumi tuodi pagryuti beja, naikdīniški. Beja aizdavumi, kuri lobuok saguoja man, kuri — Jogitai. Tai mes vīna
Kai ir jaunīšam mienesi dzeivuot bez veikala, telepo- ūtru pavylkom.
na i interneta?
Daudzi šova aizdavumi beja saisteiti ar zyrgim… Publicitatis biļde.
Jogita: Nu suokuma beja cīši gryuts pīrast. Bet iz beigom, kod palyka naz cik dīnu da šova beigom. Mums
vairs navajadzēja telefona, nikuo vairs navajadzēja.
Jums ar zyrgim ari nabeja nikaidys pīredzis...
Jolanta: Nu jā, nu molys verūtīs ruodīs, nu kas tys
zyrgs, bet kod tu siedi jam mugurā... Maņ beja baist. Ar
jim ir juoprūt, kod tur juodavalk, kod tur juodasyt kuojis, tī
ir juozyna...
Jogita: Vyss kas beja ar zyrgim saisteits, maņ beja
baileigi, gon maudynuot, gon staiguļuot ar jim reizē.
(Mums sātā koč kod seņ beja zyrgs, kaidus 15 godus atpakaļ...) Nabeja pīrosts ari tys, ka pa goldu staigoj kozys.
Vīnu reizi Jolanta koč kū dareja pīsalīkuse i jai iz mugurys izlēce koza — stuov i verās apleik. Vēļ beja vīns
smīkleigs atgadejums. Mes rokom tūs zuolis kvadratus,
aplūkā beja taids draiskuleigs zyrgs Rufuss. Mest tī
struodojam, jis pīīt Jolantai nu aizmugures (Jolantai beja
biksis ar gumeju), pajam ar zūbim tū bikšu molu, atvalk i
palaiž. Jolanta tai sasabeida... Tys beja smīkleigi.
Jolanta: Jā, tuods tys zyrgs beja, kūde vysur, kur var
īkūst. (Smejās.)
Voi jums beja ari kaids breivais laiks?

Jogita: Nā, nabeja.
Jogita: Pīmāram, tū zuoluoja kluošonu paruodeja 5
minotys, bet reali mes jū kluojom 18 stuņdis.
Jolanta: Veļ vins taids pīdzeivojums, kū mes pēc šova izdarejom — sataisejom tetoviejumus. Gribiejuos koč
kū taidu izdareit, kas palīk pruotā i vīnoj. Obom divom
vīnuodus — spuoris.
Jogita: Eistineibā es dūmoju, ka itys pīdzeivojums ir
naaizmierstams. Niule kuo atguodynojums i suvenirs sekcejā stuov „Lauku sētas” škeivs, nasasysts. Rūdim ar
Mairitu ari palyka, cyti reali laseja lauskys, lai par pīmiņu
palīk... Veļ mes grybom īraksteit tuos vysys serejis, kū
ruodeja pa TV, lai pēc tam varātu pasavērt i par sevi pasasmīt.
Šovā jius bejot vīnys nu taidom pozitīvuokajom, varieja redzeit, ka jums nav vīnolga, kai jius paruodeis.
Taidu atbiļdeibys sajiutu varēja just…

Jogita: Kod vieromīs īprīkšejū sezonu, ruodejuos, ka
tī nav nivīna taida dorba, kū es navarātu izdareit.
Jolanta: Vysu šova laiku beja sajiuta, ka esi īgrūžuots, ka esi kruoteņā. Ka Tev kaids soka, kas ir juodora,
ka tu navari pamest teritoreju.
Jogita: Pyrmuos dīnys tu tam vysam pretojīs, a piec
tam pi tuo pīrūņ i ruodīs, ka vyss ir labi... Tod dūmoj, kai
tys byus, kod tiksi prūjom i nivins nasaceis, kas tev
kurymā šaļtī ir juodora.
Jolanta: Kod beidzēs šovs, beja sajiuta kai breivam
putynam — tu vari dareit, kū gribi.
Jogita: Kod tu beidzūt esi tics breiveibā, prīceigs ej
pa piļsātu, nivins jau nazyna, kur tu beji, bet ir tuoda
jūkaina sajiuta, ka vysi zyna…

Kai jums beja otkol īīt atpakaļ ikdīnā?
Jolanta: Es iz raizes aizguoju struoduot, jo beidzēs
atvalinojums. Nabeja taida eisti puorejis perioda. Dorbā
beja pagryuts īsasuokt, jo mienesi nikas natyka dareits.
Jogita: Cytim rodejuos, ka tu mienesi atsapyuti.
Jolanta: Maņ dorbā praseja, kur es beju aizbraukuse... Es tik smaideju, nazynuoju kū eisti saceit... Mes daudzi navarejom ari stuosteit.
Jogita: Šova laikā mes sovā storpā, taipoš kai sātā i
niule, ari runuojom latgaliski, tī var dzierdēt... Grybātum
pasaceit ari cytim jaunīšim, ka ir izdeveiba, var pamieJolanta: Es drusku par tū dūmuoju, kai es izavieršu. ginuot pīsadaleit. Dzeivojam tok vīnu reizi. Ir interesanti, ir
Beja šaļts, kod teišom gribiejuos nūsalomuot, bet es rau- interesanti...
dzieju sevi drusku nūtureit. Varēja jau, prūtams, ļaut
Vysu sarunu var skaiteit dūmys sātyslopā, sadaļā „Jaunumi”.
sovom emocejom vali, bet deļkam tys ir vajadzeigs...
Jogita: Beja taidi dalinīki, kas nikur nastruodoj, ku- Šovu “Lauku sēta” niule var apsavērt internetā, pēc adresa:
ram nikas itymā šaļtī dzeivī nainteresej i jim beja vinolga, skaties.lv, sadaļā “Izklaide”, tematūs “Lauku sēta”.
kai jūs paruodeis... Es grybātu, lai cylvāks mani īraugūt
Sagatavieja: D. Dudarjonoka
smaida, navys nūsavierš.
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Mūžībā aizgājušie 2016. gadā Rožkalnu pagastā
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzimšanas
dat.

Uzvārds

Vārds

Miršanas
dat.

21.01.1921
26.01.1985.
20.07.1927.
27.04.1930.
13.07.1929.
01.06.1914.

Ancāne
Aščuks
Daniļeviča
Vaiders
Vaidere
Siksnāns

Anna
Jurijs
Tekla
Vincents
Virgīnija
Boleslavs

16.01.2016
19.05.2016
26.05.2016
10.11.2016
27.02.2016
19.06.2016

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10.08.1935.
14.11.1952.
25.05.1936.
08.06.1932.
09.01.1961.
25.01.1934.
22.05.1940.

Lazdāne
Kriškāns
Kokiņš
Jaunromāns
Ivulis
Gailums
Gailuma

Janīna
Juris
Vitālijs
Alberts
Andris
Kazimirs
Tekla

10.11.2016
03.10.2016
09.03.2016
12.03.2016
11.06.2016
18.03.2016
12.04.2016

Mūžībā aizgājušie 2016. gadā Vārkavas pagastā
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.

Dzimšanas
dat.

Uzvārds

Vārds

Miršanas
dat.

03.06.1936.
25.01.1935.
07.07.1944.
20.06.1928.
18.12.1961.

Jakovļevs
Kirilovs
Ivanova
Čipāne
Āboliņš

Georgijs
Makarijs
Jefrosinija
Anna
Aleksandrs

28.06.2016
11.08.2016
08.09.2016
05.08.2016
29.08.2016

6.
7.
8.
9.
10.

03.03.1922.
29.10.1955.
12.03.1950.
16.10.1936.
04.12.1929.

Leikuča
Stepanovs
Lukjanovs
Lukjanskis
Skutele

Helēna
Aleksandrs
Leonīds
Jānis
Monika

03.06.2016
04.12.2016
19.04.2016
10.02.2016
01.03.2016

Mūžībā aizgājušie 2016. gadā Upmalas pagastā
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dzimšanas
dat.

Uzvārds

Vārds

Miršanas
dat.

04.01.1931.
18.08.1926.
20.09.1925.
21.08.1932.
10.11.1943.
26.05.1938.
22.03.1935.
17.09.1929.

Praņevskis
Pūga
Vilcāns
Liepiņš
Dzenis
Tonkihs
Kalniņš
Šņepste

Antons
Monika
Francis
Jānis
Antons
Vladimirs
Ernests
Tekla

03.03.2016
06.01.2016
08.08.2016
08.12.2016
18.08.2016
21.05.2016
27.09.2016
31.12.2016

Vārkavas novada dome izsaka visdziļāko
līdzjūtību mūžībā aizgājušo iedzīvotāju
tuviniekiem!

OZOLUPE

VĀRKAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS PĀRSKATS 2016. GADĀ
Reģistrētas dzimšanas pavisam – 13, par 4
vairāk kā 2015.g. t. sk.— 6 meitenes: Laine,
Kristīne, Kitija, Sofija, Brenda, Marta Madara un 7 zēni: Kārlis, Sebastians, Rūdolfs,
Jānis,
Miks,
Konstantīns,
Samurajs.
Svinīgos apstākļos bērnu reģistrācija nav notikusi.
Laulībā dzimuši 6 bērni: no tiem 3 bērni vecākiem ir pirmdzimtie, 2 bērni vecākiem ir trešais
bērns, 1 bērns vecākiem ir piektais bērns.
Ar paternitātes noteikšanu reģistrēti 5 bērni.
Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez ziņām
par bērna tēvu — 2.
Reģistrētas laulības pavisam – 4, t.sk. dzimtsarakstu nodaļā — 1, laulātie vecumā no 24
līdz 29 gadi.
Reģistrētas miršanas pavisam – 11, t.sk. 5
sievietes, no tām vecākajai bija 94 gadi. 6 vīrieši, no tiem vecākajam bija 102 gadi.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
A. Rusiņa

Vārkavas novadā deklarētie jaundzimušie
2016. gadā
Uzvārds

Vārds

Pagasts

Beinarovičs
Ceple
Ceple
Čaunāne
Druķe

Samurajs
Brenda
Kitija
Sofija
Dārta

Upmalas pag.
Rožkalnu pag.
Rožkalnu pag.
Vārkavas pag.
Upmalas pag.

Furtikovs
Grīgs
Grīgs
Jaudzema
Kusiņš
Neiceniece

Konstantīns
Jānis
Juris
Marta Madara
Jānis
Laine

Vārkavas pag.
Upmalas pag.
Upmalas pag.
Rožkalnu pag.
Rožkalnu pag.
Rožkalnu pag.

Pavlovičs
Priekule
Smans
Stikāns
Upenieks
Usāns

Kārlis
Elizabete
Miks
Endijs
Dāvids
Adrians

Rožkalnu pag.
Rožkalnu pag.
Upmalas pag.
Rožkalnu pag.
Vārkavas pag.
Vārkavas pag.

Ušackis
Vuškāns
Zabarovska

Sebastians
Rūdolfs
Kristīne

Upmalas pag.
Rožkalnu pag.
Vārkavas pag.

Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic
jaundzimušo vecākus un novēl mazajiem augt, veseliem un laimīgiem!

www.varkava.lv
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Pievienojies arī Tu!
Jaunajā 2017. gadā esam atsākuši vecās nodarbes un
meklējam jaunas tikšanās IAC “Vanagi”.
Pirmdien – sporta spēles
Otrdien – koriģējošā vingrošana
Ceturtdien
- sporta spēles
-rokdarbnieču darbošanās
-vokālā ansambļa “Dziedi līdzi” mēģinājums
Piektdien – deju kopas “Vanagi” mēģinājumi.
Ierosinām, trešdienās no plkst. 08.00 līdz 21.00 spēlēt
novusu.
IAC “Vanagi” vadītāja J. Praņevska

Mūsu vismīļākajai, vislabākajai vecmāmiņai
Pasaulē, Inārai Smolenskai Rimicānos!
No sirds vēlam stipru veselību, daudz laimes un prieka.
Turpināt būt mūsu labajam dzimtas gariņam un saimes
lielmātei vēl daudzus, daudzus gadus!
Mēs viņu ļoti mīlam un sakām lielu paldies par visu ko viņa
mums visiem devusi.
Vēl meita ar znotu, mazbērni ar otrajām pusītēm, kā arī
saldas bučas no 3 mazmazbērniem.

Aicinām atsaukties novada Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekus, jo ir iespēju saņemt
Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.
Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim,
nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.
Apbalvošanai personu var izvirzīt arī pēc nāves, šajā
gadījumā piemiņas zīmi saņems ģimene.

Lai pieteiktos piemiņas zīmes saņemšanai,
lūdzam zvanīt Vārkavas novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālistei
D. Dudarjonokai pa tālr.: 20385972.
Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētās miršanas:
Voldemārs Lauskis (13.02.1965—08.01.2017.)
Jelizaveta Trofimova (03.05.1938— 24.01.2017.)
Vārkavas novada dome tuviniekiem izsaka
visdziļāko līdzjūtību!

„Ziemas asaras”. Foto: L. Vuškāne

Vārkavas novada mājaslapā, sadaļā „Kultūra” ir publicēts
Kultūras pasākumu plāns 2017. gadam.

Lai Tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Voldemāra Lauska piederīgajiem.

Ziņas un afišas par kultūras pasākumiem, kā iepriekš, tiks
publicētas novada mājaslapā un sociālajos tīklos Vārkavas
novada lapās, ka arī izvietotas uz ziņojumu stendiem.

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētās dzimšanas:
05.01.2017 dzimusi Dārta Smagare
09.01.2017 dzimusi Eva Vaivode
11.01.2017 dzimis Viljams Aleksandrs Volonts
Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic
jaundzimušo vecākus Elgu Vaivodi,
Lauri un Līgu Volontus, Olgu un Gunāru Smagarus!

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Preiļu konsultāciju biroja kolektīvs
Ozolupe, Vārkavas novada pašvaldības informatīvais
izdevums, reģistrācijas numurs 000740194.

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. kopš 2003. gada 28. maija.
Vārkavas novada pašvaldības dome, reģ. nr.
LV90000065434. Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas
pag., Vārkavas novads, LV-5335. Tālr. 65329632, mob. tālr.
28239646. E-pasta adrese: dome@varkava.lv, tīmekļa vietne:
www.varkava.lv.
Izdevumu sagatavoja Vārkavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka, mob.tālr.:
20385972; E-pasta adrese: info@varkava.lv
Tirāža 740 eksemplāri. Iespiests SIA “Latgales druka”.

www.varkava.lv

