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

N R . 8  ( 8 2 )  2 0 1 3 . G A D A  1 3 . D E C E M B R I S  

 

DOMES LĒMUMI 2013.GADA NOVEMBRĪ  
(DOMES SĒŽU PROTOKOLI WWW.VARKAVA.LV) 

Novembrī notika 1 domes ārkārtas sēde (7.novembrī), 1 Finanšu komitejas, Attīstības un 
infrastruktūras komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde 
(20.novembrī) un domes kārtējā sēde (26.novembrī). 

Domes ārkārtas sēdē 7. novembrī lēma: 1. Par kandidāta izvirzīšanu apbalvošanai ar Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Atzinības rakstu. 

Domes kārtējā sēdē 26.novembrī lēma: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

2. Par zemes piekritību pašvaldībai. 
3. Par adreses piešķiršanu: 

3.1. Par adrešu piešķiršanu adresācijas objektiem Vārkavas novadā. 
3.2. Par adreses piešķiršanu G. L. būvēm. 
3.3. Par adreses piešķiršanu SIA „Tele2” būvei. 
3.4. Par adreses piešķiršanu E. G. telpu grupai. 

4. B. D. iesnieguma izskatīšana. 
5. Par tehniskā projekta izstrādi ceļam Andiņi-Gadzāni. 
6. Par zemes gabala atdalīšanu. 
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
8. M. Praņevskas iesnieguma izskatīšana. 
9. Par precizējumiem 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.63 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”: 
10. Par saistošo noteikumu Nr.64 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura 
pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” apstiprināšanu. 
11. Par saistošo noteikumu Nr.65 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi”” apstiprināšanu. 
12. Par saistošo noteikumu Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” apstiprināšanu. 
13. Par saistošo noteikumu Nr.67 „ Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu”” apstiprināšanu. 
14. Par saistošo noteikumu Nr.68 „Grozījums Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” apstiprināšanu. 
15. Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par 
sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”. 
16. Par grozījumiem  Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas 
novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 
17. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Nodeva 
par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”. 
18. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva 
par laivu un motorlaivu turēšanu”. 
19. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
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► AR PUBLICĒŠANAS BRĪDI UN  NO 2014. GADA 1. JĀNVĀRA STĀJAS SPĒKĀ VIRKNE 
SAISTOŠO NOTEIKUMU 

 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 22.10.2013. lēmumu (protokols Nr.31/8) 
PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/9) 

 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 63 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vārkavas novada administratīvajā 

teritorijā 2014. gadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli " pārejas noteikumu 40.² punktu, 9.panta otro daļu un 

1.panta otrās daļas 9¹.punktu. 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2014. gadā piemēro nodokļa apmēra pieauguma 

ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, 

un ēku grupas, kas netiek apliktas ar nodokli Vārkavas novadā. Saistošie noteikumi nosaka arī 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2014. gadā atsevišķi par katru zemes vienību, ja nemainās 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto 

nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. 

3. Šo noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais 

nodoklis ir mazāks par 7 euro. 

4. Šo saistošo noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz 

nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. 

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 

pārsniedz 25 m², izņemot garāžas. 

6. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa 

samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

7. Šajos saistošajos noteikumos noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piemērojami ar 2014. 

gada 1.janvāri. 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma 

maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2014.gadu. 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

                                                  Turpinājums 3.lpp. 
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2013.gada 13.decembrī 

 Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 
 
 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/10) 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.64 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.46 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša 
rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’21.panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu 

pirmās daļas 2. un 4.punktu  un  Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu. 

 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības 

nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”, 

šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Īslaicīgā rakstura ielu tirdzniecībai (pasākuma laikā, gadatirgu, Ziemassvētku vai amatnieku tirdziņa 
darbības laikā) pasākuma norises laikā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu dienā: 

Sākums 2.lpp. 

                                                   Turpinājums 4. lpp. 



4  

 
1.2. Aizstāt 5.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”; 

1.3. Aizstāt 10.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.64 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par 

pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu 
Vārkavas novadā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 

 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

4.1. ar pārtikas precēm 2,85 euro 

4.2. ar alkoholiskiem dzērieniem izlejamā veidā (t.sk. ar alu), tabakas izstrādājumiem 28,46 euro 

4.3. ar atspirdzinošiem dzērieniem, saldējumu no speciālajām iekārtām 2,85 euro 

4.4. ar nepārtikas precēm     2,85 euro 

4.5. fiziskai personai, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot pašu ražoto 
lauksaimniecības un pārtikas produkciju, pašu izgatavotus mākslas un 
daiļamatniecības izstrādājumiem 

1,42 euro 

4.6. sabiedriskās ēdināšanas organizēšana 4,27 euro 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību saistošo 
noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos. 

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 

Nav attiecināms. 

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām. 

Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/11) 

 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.65 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi”” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6.,9., un 10.punktu. 

 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada 
administratīvās atbildības noteikumi šādus grozījumus: 

Sākums 3.lpp. 

                                                      

Turpinājums 5.lpp. 
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2013.gada 13.decembrī 

1.1. Aizstāt visā tekstā vārdus „pieciem latiem” ar vārdiem „septiņiem euro”; 

12. Aizstāt visā tekstā vārdus „desmit latiem” ar vārdiem „četrpadsmit euro”; 

1.3. Aizstāt visā tekstā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdiem „divdesmit astoņiem euro”; 

1.4. Aizstāt visā tekstā vārdus „divdesmit pieciem latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem euro”; 

1. 5. .Aizstāt visā tekstā vārdus „trīsdesmit latiem” ar vārdiem „četrdesmit divi euro”; 

1.6. Aizstāt visā tekstā vārdus „piecdesmit latiem” ar vārdiem „septiņdesmit vienu euro”; 

1.7. Aizstāt visā tekstā vārdus „simts latiem” ar vārdiem „viens simts četrdesmit diviem euro”; 

1.8. Aizstāt visā tekstā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „trīs simti piecdesmit euro”; 

1.9. Aizstāt visā tekstā vārdus „pieci simti latiem” ar vārdiem „septiņi simti vienpadsmit euro”; 

1.10. Aizstāt visā tekstā vārdus „tūkstoš latiem” ar vārdiem „viens tūkstotis četri simti euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/12) 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.66 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma par “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 
trešo un ceturto daļu. 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo 
palīdzību Vārkavas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 200,00” ar skaitli un vārdu „285 euro”; 

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25,-” ar skaitli un vārdu „36 euro”; 

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 5.¹3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150,-” ar skaitli un vārdu „214 euro”; 

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 5.²3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 45,-” ar skaitli un vārdu „65 euro”; 

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 5.³3.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit lati un 00 
santīmi)” ar skaitli un vārdu „72 euro” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.65 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada 

administratīvās atbildības noteikumi”” unVārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo 
noteikumu Nr.66 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””  

 
                                                                                        Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

 
  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību saistošo noteikumi 
ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām. 

Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

 

Sākums 4.lpp. 
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APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/13) 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.67 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.27 „Kārtība, kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma par “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo daļu. 

 
1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā 
Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu” šādus grozījumus: 

 
1.1. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „LVL 150,00” ar skaitli un vārdu „214 euro”; 

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 8.punktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „LVL 10,00 (desmit lati 00 
santīmi)” ar skaitli un vārdu „14 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.67 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, 

kādā Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu””  
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, 
pašvaldību saistošo noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos. 

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 

 
Nav attiecināms. 

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām. 

Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 22.10.2013. lēmumu (prot. Nr.31 /5§.) 

PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (prot. Nr.34 /15§.) 

 
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 62 “Par sociālās palīdzības 

sniegšanu Vārkavas novadā”  
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 

ceturto daļu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu 

un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu. 
 

Turpinājums 7.lpp. 
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2013.gada 13.decembrī 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu, sociālās 

palīdzības un bērnu tiesību aizsardzības jomās. Papildus saistošajos noteikumos lietotie termini un to 
skaidrojums: 
1.1. Sociālais darbinieks -  ir persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus. 
1.2. Krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai. 
1.3. Trūcīga ģimene – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uzkatruģimenes locekli pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos parģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni. 

1.4. Dzīvokļu pabalsts - pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei, 
siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai. 

1.5. Ģimene (mājsaimniecība) – sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un, 
kurās mitinās vienā mājoklī. 

1.6. Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību 
un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu 
personiskajās un mantiskajās attiecībās. 

1.7. Vientuļš pensionārs – persona, kura dzīvo viena, kuras vienīgais ienākumu avots ir pensija un tai nav 
palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku. 

1.8. Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti ir  dokumenti, kas apliecina klienta 
ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus. 
 

2. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk  tekstā – pabalsts ) veidus un apmērus, pabalsta 

piešķiršanas un  izmaksas kārtību personām ( ģimenēm ), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 

pabalstiem, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

3. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības sistēmu, kas atbalsta krīzes situācijā nonākušos 

trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kā arī personas, kurām tas ir nepieciešams, lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

4.Šie noteikumi ir saistoši visām personām Vārkavas novada administratīvajā teritorijā. 

5. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā - Vārkavas 

novadā. 

6. Novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu izmaksu organizē Vārkavas novada sociālais dienests(turpmāk – 

Dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

7. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju saraksti nav publicējami. 

8. Novadā tiek iekārtota sociālās palīdzības saņēmēja lieta un to glabā 10 gadus. 

9. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumu 

(preces), kas nepieciešamas personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 

 

II. PABALSTU VEIDI 
10. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti: 

10.1. pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI); 
10.2. dzīvokļa pabalsts. 

11. Pašvaldības noteiktie pabalsti: 
11.1. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 
11.2. pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību; 
11.3. pabalsts audžuģimenei; 
11.4. pabalsti pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
11.5. pabalsts aprūpei. 
 
 

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
12. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem prasītājam 

Dienestā jāiesniedz: 
12.1. rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu; 
12.2. iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī deklarācijā sniegto ziņu apliecinošus doku - 

mentus; 
 

Sākums 6.lpp. 
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12.3. pabalsta pieprasītājs iesniedz rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas parāda izdevumu apmēru, 
iesniedzot dokumentu oriģinālu; 

12.4. strādājošiem – izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trijiem  mēnešiem (ienākums pēc Valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas); 

12.5. ja persona saņem pabalstu, ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, tad iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(turpmāk – VSAA) izziņu par ģimenes valsts pabalsta apmēra lielumu; 

12.6. bezdarbniekiem – izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) par bezdarbnieka statusu, ja 
saņem pabalstu – izziņu no VSAA par pabalsta apmēru pēdējo triju mēnešu laikā; 

12.7. pensionāriem, personām ar invaliditāti – par saņemto pensiju apmēru pēdējo triju mēnešu laikā izziņu no 
VSAA; 

12.8. ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā - izziņa no mācību iestādes; 
12.9. uzturlīdzekļu maksājumu apmērs, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, bet, ja 

uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību; 
12.10. citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti  - izziņas par stipendiju, autoratlīdzību, uzturnaudu, 

apgādnieka zaudējuma pensiju, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no 
saimnieciskās darbības, no kustamās vai nekustamās mantas nomas; 

12.11. personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma  - izziņu no ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu. 
 
13. Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas NVA, 

izņemot gadījumus, ja persona ir: 
13.1. persona ar invaliditāti un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu; 
13.2. sieviete, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā; 
13.3. viens no bērna personas ar invaliditāti vecākiem; 
13.4. jaunietis no 15 līdz 25 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās vidējās, profesionālās 

mācību iestādēs vai pilna laika studijās augstskolā. 
14. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu. 
 
15. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Dienestam rakstisku 

atļauju iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un 
īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās 
informācijas patiesumu. 

 
16. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi. 
 
17. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu 

termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un lēmumu pieņem Dienesta vadītājs. 
 
18. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. 
 

IV. PABALSTU ATTEIKŠANAS KĀRTĪBA 
19. Ja persona nepilda likuma „Par sociālo drošību” V nodaļā noteiktos personas līdzdarbības pienākumus, Dienests 

var atteikt sociālo pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim. 
 
20. Pabalsts tiek atteikts: 

20.1. ja ģimene (persona) vai ģimenes loceklis nepamatotu iemeslu dēļ atsakās no līdzdarbības pienākumu 
pildīšanas savas sociālās situācijas uzlabošanā; 

20.2. ja atsakās un  nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos; 
20.3. ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos pierādījumus 

un dokumentus, ja sniedz nepatiesas ziņas; 
20.4. ja darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas NVA; 
20.5. ja piešķirtais pabalsts nav izlietots paredzētajam mērķim; 
20.6. ja pabalsta pieprasītājs pamet dzīvesvietu Vārkavas novadā. 
 

V. APSEKOŠANA DZĪVES VIETĀ 
21. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot 

klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk vismaz divas reizes gadā. 
22. Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt, Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties ar klientu par 

apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot klientu. 

Sākums 7.lpp.  
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23. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības atteikumam. 
 

VI. PABALSTS  GARANTĒTĀ  MINIMĀLĀ  IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 
24. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu, atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm vai personām un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas 
uzlabošanā. 

25. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 
26. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot 

bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī citus izdevumus pamatvajadzību 
nodrošināšanai. 

27. GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība: 
 27.1. lai saņemtu GMI pabalstu, pabalsta pieprasītājs, kura dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novadā, Dienestā 

iesniedz rakstisku iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību; 
 27.2. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu novērtēt atbilstību 

trūcīgās ģimenes vai personas statusam vai pēc trūcīgās ģimenes vai personas statusa piešķiršanas. 
 

VII. DZĪVOKĻA (MĀJOKĻA) PABALSTS 
28. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts  dzīvokļa apkures, komunālo maksājumu segšanai   
un kurināmā iegādei 71 euro apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā. 
29. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam. 
30. Pabalstu piešķir: 
 30.1. trūcīgām daudzbērnu ģimenēm; 

 30.2.vientuļiem pensionāriem/personām ar invaliditāti/, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar 
darbspējīgiem apgādniekiem; 

 30.3.vientuļiem I un II grupas personām ar invaliditāti. 
31. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja: 
 31.1. pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā īpašuma realizācijas; 
 31.2. dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai; 
 31.3. pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi. 
 

VIII. VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 
32. Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības), ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 

33. Pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. 

34. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 

35. Pabalsts netiek  piešķirts, ja konstatēts, ka ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.) radusies ģimenes (personas) 

ļaunprātīgas darbības dēļ. 

 

IX. PABALSTS BĒRNAM BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM, KURŠ 
SASNIEDZIS PILNGADĪBU 

36. Sociālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, piešķir 
atbilstoši Latvijas  Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. 
37. Pabalsta izmaksas apmērs: 
 37.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts divkāršā apmērā -128,06 euro; 
 37.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pabalsta apmērs ir 249,71 euro; 
 37.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apjomā 64,03 euro, ja 
 bērns  turpina nepārtraukti mācības vispārējās vidējās  vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs 
 audzēknis, līdz 24 gadu vecumam. 

 

X. PABALSTS AUDŢUĢIMENĒM 
38. Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un 
audžu ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē. 
39. Pabalsts izmaksājams šādā apmērā: 
 39.1. Pabalsts uzturam – 107 euro apmērā; 
 39.2. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 35 euro apmērā. 
40. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam. 
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XI. PABALSTI PENSIONĀRIEM UN CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 
41. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādes izdevumu 
daļējai apmaksai, zobārstniecības pakalpojumu – protezēšanas daļējai apmaksai, ja personas ienākumi nepārsniedz 
213 euro mēnesī, un ja tai nav apgādnieku. 
 41.1. pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā. 
42. Pensionāriem un personām ar invaliditāti individuālo kopšanas līdzekļu (pamperu) iegādei, ja tās ienākumi 
nepārsniedz valstī noteikto minimālās algas apjomu, ja personai nav apgādnieku, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu. 
 42.1. pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā. 
 

XII. PABALSTS APRŪPES NODROŠINĀŠANAI 
43. Pabalsts tiek piešķirts vientuļiem pensionāriem, I un II grupas personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu 

apgādnieku: 

 43.1. kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem sevi aprūpēt, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa; 

 43.2. kuri gaida rindā uz sociālās aprūpes centru. 

44. Pabalsts tiek piešķirts arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir problēmas ar personiskās 

aprūpes veikšanu un kurām nav likumīgu apgādnieku. 

45. Piešķirot personai sociālās aprūpes pabalstu, Dienests vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt 

nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir 

kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, kā arī to vai personai ir iespējams piešķirt 

aprūpes mājās pakalpojumu. 

46. Pabalsta izmaksas apmērs: 

 46.1. guļošām, kopjamām personām līdz 35 euro katru mēnesi; 

 46.2. pārējām personām 21 euro katru mēnesi. 

47. Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz vienu gadu. Atveseļošanās periodā 

vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz četriem mēnešiem. 

48. Pabalsts aprūpei netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts nodrošināto pabalstu personai ar invaliditāti 

142,29 euro apmērā.  

 

XIII. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS,  APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS 
KĀRTĪBA 

49. Lēmumu, par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu, pieņem Vārkavas novada Dienesta vadītājs. 
50. Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo palīdzību, vai nav izpildījis kādu 
no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, sociālā palīdzība tiek atteikta. 
51. Ja ģimeni (personu) neapmierina Dienesta pieņemtais lēmums par piešķirto  vai atteikto sociālās palīdzības 
pabalstu, to var apstrīdēt Vārkavas novada domē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
52. Vārkavas novada dome izskata iesniegumus likumdošanā noteiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko 
persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 

 
XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJMI 

53. Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
54. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
55. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 2010.gada 23.februāra saistošie 
noteikumi Nr.9 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”. 
 

 Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska 
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APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/16) 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.69 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Vārkavas novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 10.punktu 
 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas novada 

pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu” šādus grozījumus: 

 1.1. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”; 

 1. 2. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”; 

 1.3. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”; 

 1.4. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”; 

 1.5. Aizstāt visā tekstā saīsinājumu un skaitli „Ls 35” ar skaitli un vārdu „49,80 euro”; 

 1.6. Aizstāt 2.2.7.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”; 

 1.7. Aizstāt 2.2.8.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113,83 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 
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Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.69 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas 

novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” 
 PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 
  

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums. 

Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību 
saistošo noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos. 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām. 

Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/17) 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.70 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos 
Nr.4 „Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 7.punktu 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Nodeva par reklāmu, 
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”; 

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”; 

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0,30” ar skaitli un vārdu „0,43 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.70 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Nodeva 

par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”” 
 PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 
       

                                                                                          Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību saistošo 

noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos. 

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām. 
Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Nav attiecināms. 
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2013.gada 13.decembrī 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.34/18) 

 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.71 
„Grozījums Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Nodeva par laivu un motorlaivu turēšanu”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 8.punktu 

1. Aizstāt Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.5 „Nodeva par laivu un motorlaivu 

turēšanu” 1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 5,00-10,00” ar skaitļiem un vārdu „7,11-14,23 euro”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.71 
„Grozījums Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva 

par laivu un motorlaivu turēšanu”” PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

 
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Brakovska 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, pašvaldību saistošo 

noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai. 

2.Īss projekta izklāsts. Euro ieviešanai, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos. 

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām. 
Nav attiecināms. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Nav attiecināms. 

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU  

Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtajai daļai Vārkavas novada 
pašvaldība informē: 

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 26.11.2013 lēmumu Nr.1 ,,Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ilzītei Bisterei, Emīlijai 
Bojārei - Brakovskai, Albertam Buceniekam, Anna Fedotovai, Veronikai Laizānei, Jānim 
Vaivodam, Solomejai Vilcānei, Imantam Vilcānam, Bernardam Rusiņam, Vitālijam 
Stikānam. 

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 26.11.2013 lēmumu Nr.1 ,,Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds likvidētai kooperatīvai 
sabiedrībai „Zars", reģistrācijas Nr. 47703002815. 



Izdevējs Vārkavas novada pašvaldības dome, 

tālr. 65329632, mob. tālr. 28239646. 

Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. 

Materiālus apkopoja un sagatavoja 

sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska 

(mob.tālr. 26611934, 20385972;  

e-pasts: varkavas.novads@inbox.lv vai 

maija.pranevska@varkava.lv).  

Datorsalikums M.Praņevska. 

Bezmaksas izdevums. 

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild 

rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus 

piedalīties avīzes veidošanā un iesniegt aktuālu 

un interesantu informāciju par notikumiem, 

faktiem un cilvēkiem. 
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SLUDINĀJUMS 

No 2014.gada 1.janvāra būs izmaiņas 
individuālā pasažieru pārvadātāja Viktora 
Loča (tālr.  28350935) sniegto 
pakalpojumu  tarifos: 1 km - 0,30 EUR; 
par gaidīšanu: līdz 60 minūtēm: 00,00 
EUR; no 61 - 120 minūtēm: 2,00 EUR; 
no 121 - 180 minūtēm: 5 EUR. 

Vēlams neplānot braucienus dienas 
tumšajā daļā. Izņēmuma gadījumā 1 km - 
0,50 EUR. 

DECEMBRĪ STRĀDĀSIM  DIVĀS 
SESTDIENĀS, DARBA LAIKS TAJĀS 

BŪS SAĪSINĀTS   

Saskaņā ar 25.04.2012. Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.195 "Par darba dienu pārcelšanu 

2013.gadā" paredz pārcelt darba dienu no 

pirmdienas, 2013.gada 23.decembra, uz 

sestdienu, 2013.gada 14.decembri. 

Saskaņā ar 25.04.2012. Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.195 "Par darba dienu pārcelšanu 

2013.gadā" darba dienu no pirmdienas, 

2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 

2013.gada 28.decembri. 

Saskaņā ar Vārkavas novada domes darba 
koplīgumu, darba laiks domes administrācijas 
un pašvaldības iestādēs šajās dienās - 14. un 28. 
decembrī - būs no plkst.8.00 - 13.00. 

PASĀKUMU  PLĀNS  DECEMBRIM 
 

14.decembrī plkst.10.00 Rimicānu MIC biedrības 
“Dzintars 2007” rīkotā tehniskās modelēšanas 
nodarbība. Pasniedzējs Guntars Ormanis. 
14.decembrī plkst.12.00 Vārkavas radošo mākslu 
salonā praktiskā nodarbība „Masku gatavošana”. 
15.decembrī  plkst.11.00 Rimicānu MIC biedrības 
“Dzintars 2007” rīkotais Ziemassvētku pasākums 
interešu izglītības nodarbību dalībniekiem, vadītājiem un 
vecākiem. 
17.decembrī plkst.14.00 Vārkavas radošo mākslu 
salonā trešās Adventes sveces iedegšana, novada 
mākslinieku darbu apskate, tikšanās ar mākslinieci 
Džeinu Gavari, mākslas filmas „Māmiņ, es tevi mīlu” 
noskatīšanās un sarunas pie kafijas tases. 
17.decembrī plkst.17.15 Rimicānu MIC biedrības 
„Dzintars 2007” rīkotā nodarbība „Ziemassvētku mazie 
prieciņi un nieciņi”. Pasniedzēja Jeļena Puzaka. 
19.decembrī plkst.14.30 Vecvārkavā (pie Vārkavas 
m u i ž a s  p i l s )  e g l e s  i e d e g š a n a .  
21.decembrī plkst.13.00 Pilišku saieta vietā 
Ziemassvētku labdarības koncerts kopā ar jauniešu  
f o l k l o r a s  k o p u  „ S u d o b r i ” . 
21.decembrī plkst.15.00 Vārkavas radošo mākslu 
salonā Ziemassvētku labdarības koncerts kopā ar 
jauniešu  folkloras kopu „Sudobri”, ceturtās  Adventes 
sveces iedegšana. 
22.decembrī plkst.11.00 Arendoles krīzes centra zālē 
Ziemassvētku labdarības koncerts kopā ar jauniešu  
f o l k l o r a s  k o p u  „ S u d o b r i ” . 
22.decembrī plkst.11.00 Rožkalnu KN Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestādes rīkotā eglīte PII 
audzēkņiem un novada pirmsskolas vecuma bērniem. 
22.decembrī plkst.14.30 IAC „Vanagi” zālē 
Ziemassvētku labdarības koncerts kopā ar jauniešu  
f o l k l o r a s  k o p u  „ S u d o b r i ” . 
25.decembrī plkst.22.00 Rožkalnu KN Ziemassvētku 
balle kopā ar grupu „Nakts ekspresis”. Ieeja brīva.  
28.decembrī plkst.12.00 Vārkavas TN eglīte novada 
pirmsskolas vecuma bērniem un Latvijā ražoto 
animācijas filmu programmas “Multenītes Sniegā 2013” 
noskatīšanās (ieeja Ls  0,10/ 0,14 EUR, multenīšu 
i l g u m s  –  1  h ) . 
31.decembrī  plkst.22.00 IAC „Vanagi” zālē Jaungada 
k a r n e v ā l s .  I e e j a  b r ī v a .  
1.janvārī plkst.00.30 Vecvārkavā (pie pils) domes 
priekšsēdētājas uzruna, Jaungada balle pilī, Kultūras 
centra zālē. Ieeja brīva.  
 

PASĀKUMU PLĀNĀ IESPĒJAMAS IZMAIŅAS, TĀPĒC 

LŪDZAM SEKOT AFIŠĀM UN INFORMĀCIJAI NOVADA 

MĀJASLAPĀ, SADAĻĀ “JAUNUMI” UN “NOTIKUMU 

KALENDĀRS”!  


