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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr.1 (128) 30.01.2019. 

Apstiprināti saistošie noteikumi par 
sociālajiem pakalpojumiem novadā

13

12
Var pieteikties pašvaldības valdījumā esošo 
zemju iznomāšanai

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018” 10

10

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vanagi” 
nosvinējis savu 15 gadu pastāvēšanu

Atjaunota Vanagu Romas katoļu 
baznīcas fasāde
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Vārkavas vidusskolas aktualitātes, skolēnu 
sasniegumi, notikušie pasākumi 

ŠAJĀ NUMURĀ

Vārkavas novada dome, sadarbojoties ar SIA “DK 
Projects”, šobrīd izstrādā Vārkavas novada attīstības 
programmu 2019.-2025. gadam. 
Šobrīd ikvienam Vārkavas novada iedzīvotājam un 
uzņēmējam ir iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot 
aptaujas anketas Vārkavas novada iedzīvotājiem 
un aptaujas anketas Vārkavas novada uzņēmējiem. 
Elektroniski anketas pieejamas novada internetvietnē 
varkava.lv, saņemt drukātas anketas iespējams 
Vārkavas novada domes kancelejā, Rožkalnu pagasta 
pārvaldē, Vārkavas pagasta pārvaldē, IAC «Vanagi», 
anketas iespējams saņemt arī visās novada bibliotēkās. 
Anketas lūdzam aizpildīt un iesniegt līdz 2019. gada 13. 
februārim. 
Aptaujas anketas saņemt un aizpildīt būs iespējams 
arī iedzīvotāju sapulcēs, kas šogad tiks rīkotas ar 
mērķi informēt iedzīvotāju par attīstības programmas 
izstrādāšanu.

Iedzīvotāju sapulces notiks:

12.02.2019.  12:00 Vārkavas novada domes Kultūras 
centra zālē.
12.02.2019. 14:00 Rožkalnu Kultūras namā.
13.02.2019. 10:00 Vārkavas Tautas namā.
13.02.2019. 13:00 IAC «Vanagi» zālē.

Vārkavas novada dome aicina  novada 
iedzīvotājus piedalīties sapulcēs un paust 

savu viedokli par Vārkavas novada attīstību

Ziemas skats Vārkavas novada «Vepros»  foto: I. Pličs

Paplašināts ES pārtikas un materiālās 
palīdzības atbalsta saņēmēju loks

9

20. februārī Vārkavas novadā viesosies 
Valsts asinsdonoru centrs 

Latvijas pasts informē, ka no 
18. februāra pasta nodaļas  
«Upmala» darba laiks būs katru 
darba dienu no 09.00 līdz 12.30. 
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DOMES LĒMUMI
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (18.12.2018.) tika izskatīts viens darba kārtības jautājums. 

1. Par finansējuma piešķiršanu.
Lēmums:

1. Piešķirt  finansējumu Vārkavas vidusskolas foajē mēbeļu iegādei 3300 EUR apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta 
neparedzēto līdzekļu sadaļas. 

Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (27.11.2018.) tika izskatīti 15 darba 
kārtības jautājumi: 
1. Par pamatbudžeta 2018. gadam izdevumu tāmes grozījumu 
apstiprināšanu Vārkavas novada domes iestādēm.
2.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
3. Par grozījumu lēmumā.
4. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu.
5. Par izmaiņām Vārkavas novada komisiju sastāvā:
Lēmums: 

1. Atbrīvot Agnesi Krūmiņu no Vārkavas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi  izvērtēšanas komisijas un 
Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata.
2. Atbrīvot Ligitu Laganovsku no Vārkavas novada darījumu ar lauksamniecības zemi  izvērtēšanas komisijas un 
Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata.
3. Ievēlēt Vārkavas novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā Mairitu Stulpiņu 
un Ivetu Stivrišku.
4. Ievēlēt Vārkavas novada Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā Mairitu Stulpiņu un Ivetu Stivrišku. 

6. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes 
ezerā 2019. gadam iedalīšanu.
7. Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2019.gadam iedalīšanu.
8. Par finansējuma piešķiršanu.
Lēmums: 

Nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds” nepieciešamos finanšu līdzekļus EUR 1700 (viens tūkstotis 
septiņi simti) apmērā paredzēt, sastādot Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu.

Lēmums: 
1. Piešķirt  finansējumu  Vārkavas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcai  11500 EUR apmērā 
baznīcas ieejas vārtu un laukuma atjaunošanas darbiem.
2. Līdzekļus paredzēt 2019. gada budžetā.

Lēmums: 
Nesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «Austrumlatvijas koncertzāle» finansiālu atbalstu.

9. Par sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifa izmaiņām.
Lēmums: 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes 25.09.2018. lēmuma Nr.151 „Par atkritumu izvešanas maksas noteikšanu” 
1.punktā grozījumu aizstājot skaitli “1,01” ar skaitli “1,08 bez PVN ”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

10. Par zemes iznomāšanu.
11. Par Vārkavas novada pašvaldības amatu saraksta 2019.gadam apstiprināšanu.
12. Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
Lēmums:

Izdarīt Vārkavas novada domes 25.10.2016. lēmuma Nr.214 „Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu 
Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas 
novadā” 1.punktā grozījumu aizstājot skaitli “0,12” ar skaitli “0,05”.

Lēmums: 
1.  Noteikt ar  2019. gada 1. janvāri Saules ielā 14, Rimicāni, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā dzīvojamo 
telpu apsaimniekošanas maksu mēnesī – 0,35 EUR par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.
2.  Noteikt ar  2019. gada 1. janvāri Saules ielā 14, Rimicāni, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā dzīvojamo 
telpu īres maksu mēnesī – 0,07 EUR par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.
3. Uzdot izpilddirektoram, saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, informēt mājas iedzīvotājus par 
apsaimniekošanas un īres maksas tarifa izmaiņām.
4.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

13. Par nedzīvojamo telpu nomu.
Lēmums: 

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem starp Vārkavas novada domi un Valsts akciju sabiedrību «Latvijas Pasts» 
noslēgto nedzīvojamo telpu līgumu, kas atrodas Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads.
2. Uzdot Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram Elmāram Sparānam noslēgt vienošanos par grozījumiem 
nedzīvojamo telpu nomas līgumā.

Lēmums: 
1. Noteikt nekustamā īpašuma Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., Kultūras nama 
sastāvā esošo divu neapdzīvojamo telpu 38,3 m2 platībā (telpu numuri saskaņā ar esošo ēkas stāva plānu 
Nr.15 un Nr.16) un ar telpām saistītās zemes gabala domājamās daļas nomas maksu – EUR 2,35 par 1 m2 

mēnesī. 
2. Informēt nomnieku Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «TU LAUKI» par nomas maksas izmaiņām.

14. Par  Vārkavas novada sociālās aprūpes centra “Vārkava” vadītāja apstiprināšanu amatā.
Lēmums: 
Apstiprināt Lidiju Krasnais  Vārkavas novada Sociālās aprūpes centra  “Vārkava” vadītājas amatā.
15. Par iesniegumu izskatīšanu.
Lēmums: 

Nepiešķirt prēmijas domes darbiniekiem.
Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē (07.01.2019.) tika izskatīti 2 darba kārtības jautājumi:
1. Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības 2019. gada amatu sarakstā.
2. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona funkciju veikšanu un finansēšanu Vārkavas novada bibliotēkām.
Lēmums: 

1. Pagarināt līgumu ar Preiļu novada domi līdz 2019.gada 31.decembrim, par Preiļu Galvenās bibliotēkas 
reģiona funkciju veikšanu Vārkavas novada bibliotēkās 2019.gadā.
2. Paredzēt līdzekļus pamatbudžeta izdevumos EUR 1305,75 apmērā Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona 
funkciju veikšanai Vārkavas novada bibliotēkās 2019.gadā.

Vārkavas novada domes kārtējā  sēdē (29.01.2019.) tika izskatīti 8 darba kārtības jautājumi. 
1. Par grozījumu Vārkavas novada domes  2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.216 “Par būvniecības procesa 
tiesiskuma deleģēšanu Riebiņu novada pašvaldībai”.
Lēmums: 

Grozīt Vārkavas novada domes  2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.216 “Par būvniecības procesa tiesiskuma 
deleģēšanu Riebiņu novada pašvaldībai” 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“2. Paredzēt Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada budžetā finanšu līdzekļus EUR 11 000,00 apmērā, Riebiņu 
novada būvvaldei deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.”

2. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
Lēmums: 

1. Slēgt līgumu ar Preiļu novada domi par sadarbību Preiļu novada domes Bērnu un jauniešu sporta skolas 
funkciju veikšanā un finansēšanā.
2. Lēmuma 1.punkta norādītā līguma finansēšanai līdzekļus paredzēt Vārkavas novada pašvaldības 2019.gada 
budžetā.

3. Par aizņēmuma ņemšanu.
Lēmums: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu EUR 222 262,48 apmērā uz 10 gadiem Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi, 
pašvaldības investīciju projektam. 
2. Aizņēmumu izņemt  sākot no 2019.gada maija mēneša.
3. Aizņēmuma pamatsummu atmaksu uzsākt ar 2020.gada maija mēnesi.
4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos līdzekļus turpmāko 
gadu Vārkavas novada pašvaldības budžetā.

4. Par medību tiesību nomu.
5. Par zemes vienību atsavināšanu.
Lēmums: 

1. Nodot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7694-001-0218 ( 6,0ha), 7694-002-0298 (3,1ha), 7694-
004-0180 (4,5ha), 7690-004-0181 (0,9ha), 7690-006-0349 (2,3ha), 7690-004-0166 (2,1ha), 7664-001-0071 
(4,0ha), 7664-003-0074 (0,3ha) atsavināšanai, pārdodot izsolē.
2. Uzdot Īpašuma atsavināšanas komisijai ierakstīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7694-001-
0218 ( 6,0ha), 7694-002-0298 (3,1ha), 7694-004-0180 (4,5ha), 7690-004-0181 (0,9ha), 7690-006-0349 
(2,3ha), 7690-004-0166 (2,1ha), 7664-001-0071 (4,0ha), 7664-003-0074 (0,3ha) Zemesgrāmatā.

DOMES LĒMUMI
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3. Pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas Zemesgrāmatā, veikt nekustamā īpašuma, novērtēšanu, pieaicinot 
sertificētu vērtētāju un iesniegt Domei nosacīto cenu apstiprināšanai.  
4. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā, novērtēšanu, segt no 
pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta līdzekļiem.

6. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.
Lēmums: 

1. Atbrīvot Valentīnu Dzeni no Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amata.
2. Ievēlēt Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā Elvīru Āboliņu.

7. Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas pakalpojumu maksu.
Lēmums: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu.
8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 24.11.2015. lēmumā Nr.245 „Par grozījumiem Vārkavas novada 
pašvaldības nolikumā „Par autotransporta iznomāšanu””.

APSTIPRINĀTI
Ar 30.10.2018.sēdes lēmumu Nr.185

 (protokols Nr.19.,15&)

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.143
„Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

 likuma 3.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Vārkavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) pieejamo 
sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību.
2. Pakalpojuma sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas dzīves kvalitāti un atjaunot vai 
uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Pašvaldība sniedz Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja 
institūcijā.
4. Tiesības saņemt Pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Ja nepieciešams, sniedz informāciju un konsultācijas jebkurai personai, kura pēc tās vēršas Pašvaldībā.
5. Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju deklarēt savu dzīvesvietu 
un sociālais paklpojums ir nepieciešams, lai novērstu krīzes situāciju vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai 
gadījuma vadības ietvaros, Pakalpojums tiek sniegts ģimenei (personai), kura  dzīvo Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.
6. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

6.1. asistents – sociālā darba speciālists, kurš sniedz atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu 
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā;
6.2.  ģimenes locekļi – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī;
6.3.  vientuļa persona – persona, kurai nav apgādnieku un kura dzīvo viena;
6.4. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu 
laulāto, bērniem vai vecākiem.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

7. Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbistoši novada iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar sociālo 
pakalpojumu attīstības plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.
8. Vārkavas novada pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus Pakalpojumus:

8.1. asistenta pakalpojums;
8.2. transporta pakalpojums;
8.3. krīzes centra pakalpojums;
8.4. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski 
represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (SIVA);
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8.5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām  personām;
8.6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
8.7. Speciālistu (psihologs, sociālais darbinieks) pakalpojums;
8.8. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām  personām;
8.9. sociālā rehabilitācija personām vardarbīgas uzvedības mazināšanai;
8.10. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem.

 
III. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 
9. Pieprasot pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

9.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
9.2. izziņu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja persona ir atzīta par trūcīgu, 
tad sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
9.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu pakāpi 
un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā;
9.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (atzinums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar 
garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgas attīstības traucējumiem;
9.5. citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu attiecīgā sociālā pakalpojuma nepieciešamību.

10. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:
10.1. izvērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, kurā izvērtē pašaprūpes un līdzdalības 
iespējas, nepieciešamības gadījumā apseko personu mājās, izvērtē personas sociālo situāciju;
10.2. vienojas ar personu par nepieciešamo pakalpojumu, novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar 
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas 
uz sociālajiem pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību), kā arī personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, 
aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
10.3. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, 
vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un samaksas kārtību;
10.4. rakstiski paziņo klientam, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norādot tā 
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

11. Pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja:
11.1. persona nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības 
pienākumus;
11.2. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
11.3. Pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi vienošanās līgumus, mantas atsavinājuma līgumus, 
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt nepieciešamo aprūpi un 
pamatvajadzību nodrošināšanu;
11.4. personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam 
pakalpojuma veidam.
11.5. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu.

12. Piemērojot saistošo noteikumu 11.punktā noteikto, tiek ņemti vērā tie saistošo noteikumu nosacījumi, kas ir 
noteikti attiecībā uz katru Pakalpojumu veidu.
13. Krīzes situācijā Sociālais dienests lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu pieņem nekavējoties.
14. Ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo pakalpojuma sniegšanai, sociālais dienests 
slēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai 
daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības 
daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.

IV. Asistenta pakalpojums

15. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personas ar vidējiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos 
kontaktus ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, iespēju robežās pati varētu 
aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās  aktivitātēs.
16. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām ar invaliditāti:

16.1. nokļūšanai uz darba vietu, biedrību vai nodibinājumu, izglītības iestādi, pašdarbības kolektīvu;
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16.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
16.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos;
16.4.Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

V. Transporta pakalpojums

17. Pakalpojumu piešķir personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I un II grupas invaliditāte, nokļūšanai 
uz konsultācijām pie speciālistiem un ārstniecības iestādēm ne vairāk kā divas reizes gadā.

VI. Krīzes centra pakalpojums

18. Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo 
rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī, lai no prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un 
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
19. Pakalpojums ietver rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā   nonākušai ģimenei 
psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu nakstmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu 
rehabilitāciju līdz 60 dienām.
20. Pakalpojumu piešķir:

20.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālu problēmu 
dēļ;
20.2. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību- noziedzīga nodarījuma,  ekspluatācijas,seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris.

21. Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts  gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

VII. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski 
represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem

22. Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu 
kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot zaudēto prasmju apgūšanu vai 
atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
23. Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts,  uzturēšanos, fizioterapiju un 
fizisko terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, ergoterapeita, ārsta un citu speciālistu konsultācijām, aktīvas atpūtas 
iespējas un citiem rehabilitācijas pakalpojumiem, atbilstoši personas individuālajām sociālās rehabiltācija plānam.
24. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabinata noteikumiem.

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā  

25. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
26. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.
27. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot 
personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.
28. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

28.1. kurām nav apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, trūcīga persona;
28.2. ja apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi pašu  spēkiem veikt personas 
aprūpi;
28.3. kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, tai skaitā pirkuma, dāvinājuma un uztura 
līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo 
pakalpojumusniegšanu personai.

IX. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērnam

29. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar 
invaliditāti, nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt 
audžuģimenē vai pie aizbildņa.
30. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo 
aprūpi un rehabilitāciju.
31. Pakalpojumu piešķir bērniem, kuri ievietoti ilgstošās sociālās aprūpes iestādē, pamatojoties uz Vārkavas 
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novada  bāriņtiesas lēmumu.

X. Speciālista pakalpojums

32. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu speciālista (psihologa, sociālā darbinieka) konsultācijas atbilstoši 
personas(ģimenes) vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas (ģimenes) sociālo 
funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.
33. Pakalpojumu piešķir, personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts individulās sociālās 
rehabilitācijas plāns.
34. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

34.1. personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;
34.2. personām ar invaliditāti;
34.3. ģimenēs, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem;
34.4. sociālā riska ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietiekama bērna audzināšana un attīstība.

XI. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām  
personām

35. Pakalpojums tiek sniegts no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām  personām, lai atgūtu fizisko un 
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
36. Pakalpojums ietver 10 individuālās psihologa, sociālā darbinieka vai jurista kokonultācijas personas dzīves 
vietā, šo pakalpojumu var palielināt, ja ir nepieciešams, vēl ar 10 individuālajām konsultācijām pēc pamatota 
personas iesnieguma.
37. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām, kuras cietušas no prettiesiskām darbībām.
38. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz personas pamatotu iesniegumu.

XII. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā personām vardarbīgas uzvedības mazināšanai 

39. Pakalpojums tiek sniegts vardarbību veikušām personām, lai novērstu vai mazinātu turpmākus vardarbības 
riskus.
40. Pakalpojums ietver 10 individuālās psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas personas dzīves vietā, kā arī 
grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības grupā.
41. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

41.1. pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā    pārkāpuma izdarīšanu, kas 
saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību 
vai vardarbības piedraudējumu;
41.2. par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona 
izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;
41.3. kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību.

42. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz personas pamatotu iesniegumu.

XIII. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

43. Pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos 
sabiedrībā.
44. Pakalpojums ietver 10 psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas.
45. Tiesības saņemt pakalpojumu  ir bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 
seksuālās izmantošanas, vardarbības vai kādas citas nelikumīgas , cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris.
46. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja 
iesniegumau, un psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu.

XIV. Sociālā darba pakalpojums

47. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā, veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un 
iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmās noteiktām 
klientu grupām.
48. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību izvērtēšanu, individuālā 
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sociālā  rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo 
pakalpojumu saņemšanas procesā.
49. Pakalpojums tiek nodrošināts pašvaldības Sociālajā dienestā sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmu 
ietvaros atbilstoši klienta problēmai.

XV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
50. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.
51. Vārkavas novada Domes lēmumu persona ir tiesīga pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājumi
52. Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2013.gada 3.oktobra saistošos noteikumus Nr.59 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”.
53. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45. panta noteiktajā kārtībā.

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja              A. Brakovska

Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 143
„Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu 
Nr.108 «Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi» 140.punkts nosaka, ka grozījumu 
noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms 
pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu 
apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu 
projektu. Ņemot vērā, ka precizējumu apjoms 
pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu 
apjoma, jāizdod jauni noteikumi.
Izvērtējot Vārkavas novadā sniegto sociālo 
pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, ir 
precizēti kritēriji sociālo pakalpojumu saņemšanai 
un pilnveidots pakalpojumu apmērs, lai atbalstītu 
Vārkavas novada iedzīvotājus pakalpojuma 
saņemšanā.

2. Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi informē Vārkavas novada 
iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem, 
kādus sniedz Vārkavas novada Sociālais dienests, 
kādus valsts apmaksātos sociālos pakalpojumus ir 
iespējams saņemt, griežoties Sociālajā dienestā.

3. Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Uz pašvaldības budžetu ietekmes nav, jo novada 
apmaksātie pakalpojumi  paliek tajā pašā apmērā.

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

Nav attiecināms

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas

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

Nav attiecināms

 

Domes priekšsēdētāja                                              A. Brakovska
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NOTIKUMI NOVADĀ
Vārkavas novada Sociālais dienests informē, ka paplašināts ES 

pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks
1 8 . 1 2 . 2 0 1 8 . 
M i n i s t r u 
Kabinets (MK) 
ir apstiprinājis 
g r o z ī j u m u s 
2 5 . 1 1 . 2 0 1 4 .       
MK noteikumos 

Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi”.
Grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1.janvāra Eiropas 
Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs saņemt arī 
maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie 
ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo 
EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas 
personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts 
mazāks par 242 eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas 
vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai 
atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem.
Tāpat, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām 
pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda 
līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības 
preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā 
līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 
mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda 
higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 
kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, 

tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas 
pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, 
tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.
Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu 
izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu 
saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka 
turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta 
izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt   
atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un 
saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu 
komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts 
iepriekš.
Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā 
dienesta izdotu izziņu:
·  par atbilstību trūcīgas personas statusam,
·   kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes 
situācijā,
· kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par 
maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā dienesta 
atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, 
ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču 
maziem bērniem komplektus.
Sīkāka informācija http://www.redcross.lv/lv/darbibas-
jomas/socialais-atbalsts/ek-partikas-paku-programma/

Vārkavas novada Sociālais dienests

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir lielākā Latvijas 
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 bērniem un 
jauniešiem, kuriem dota iespēja apmeklēt muzejus un 
teātra izrādes, doties ekskursijās un piedalīties daudzās 
citās aktivitātēs. Programmas mērķis ir nodrošināt 
skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās 
izglītības iegūšanas ietvaros klātienē pieredzēt Latviju, 
izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu. 
Programma atbalsta četras saturiskās tēmas – Latvijas 
valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas 
kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, zinātnes un 
inovāciju attīstība Latvijā, Latvijas daba un kultūrainava. 
Finanšu līdzekļi piešķirti atbilstoši faktiskajam skolēnu 
skaitam no 1. līdz 12. klasei.
2018./2019. gada 1. semestrī Vārkavas vidusskolas 
audzēkņi apmeklēja izrādes, muzejus, ekskursijas Rīgā, 
Valmierā, Madonā un Daugavpilī. Iniciatīvas “Latvijas 

skolas soma” ietvaros 1. – 4. klases audzēkņi apmeklēja 
Zinātkāres centru Zinoo Daugavpilī, devās ekskursijā 
pa Daugavpils cietoksni un Daugavpils apskates 
braucienā ar retro tramvaju. 5. un 6. klases audzēkņi 
apmeklēja Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeju un Valmieras Drāmas teātra izrādi “Staburaga 
bērni”. 7.-12. klases audzēkņi klausījās Skuteļu ģimenes 
koncertprogrammu “Ziemassvētki no vecmāmiņas 
pūralādes”.   8. un 9. klases audzēkņi devās eksursijās 
“Daugavpils baznīcu kalna dievnami” un “Dinaburgas 
cietoksnis”, apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzeju. 10.-12. klases audzēkņi apmeklēja 
Latvijas Dabas muzeju un Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju, kā arī piedalījās orientēšanās spēlē “Gaismas 
pilī” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Šobrīd tiek plānotas aktivitātes 2018./2019. gada 2. 
semestrim. Jau februārī pirmie klašu kolektīvi dosies uz 
izrādēm un koncertiem.

Iniciatīvas «Latvijas skolas soma» koordinatore
Vārkavas novadā Linda Pudule

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes

20.02.
Atvērto durvju diena! 

20. februārī Sociālās aprūpes centrā «Vārkava» (Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pag., 
Vārkavas nov.) būs  Atvērto durvju diena! Šajā dienā visi interesanti ir aicināti laikā no 
09.00 līdz 15.00, apmeklēt Sociālās aprūpes centru, apskatīt izremontētās telpas un iegūt 
noderīgu informāciju par Aprūpes centra funkcijām un piedāvātajiem pakalpojumiem. 
Informē Sociālās aprūpes centra «Vārkava» vadītāja  Lidija Krasnais (tālr.: 28440356). 
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Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018”

Nodibinājums „Viduslatgales 
pārnovadu fonds” kopā ar 
Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas 
pašvaldībām  Mazo grantu projektu 
konkursu „Iedzīvotāji veido savu 
vidi ” organizē jau 5 gadus.  Fonda 

ļaudis kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un projektu 
realizētājiem  katra jaunā gada  sākumā pulcējas kādā 
no 4 novadiem, uz vienu  jauku un labi padarītu  darbu, 
projekta noslēguma pasākumu, šoreiz Pelēču pagastā. 
Projektu konkursa būtība  ir veicināt radošu un inovatīvu  
vietējo iedzīvotāju,  sabiedrisko organizāciju ideju 
realizāciju dzīvē.  Vēl lielāks gandarījums, ka visas jaukās 
idejas un labie darbi bija kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 
100. dzimšanas dienā! 
Pagājušā gada aprīl, kad tika  tika izsludināts projektu 
konkurss, saņēmam pa šiem gadiem vislielāko  projektu 
iesniegumu skaitu un tie bija - 44 projektu pieteikumi 
no četriem novadiem. Jāsaka , ka ar katru gadu projektu 
pieteikumu skaists pieaug un tas tikai liecina par 
iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai 
derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. 
Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 
550. Konkursa nolikums paredz arī  pašu projekta 
īstenotāju vai atbalstītāju līdzfinansējumu, tādā veidā 
uzņemoties vēl lielāku atbildību par veiksmīgu projekta 
galarezultātu un  arvien vairāk iesaistot sabiedrību 
šajā procesā. Ideju  īstenošanā tiek ieguldīts arī liels 
brīvprātīgais darbs. Projektu konkursa mērķis ir 
sasniegts – visos četros novados  realizēti sabiedrībai 
noderīgi projekti. Visas jaukās idejas un labie darbi bija 
kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā! 

Pasākuma ievadā apsveicināšanās  vārdus teica Pelēču 
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.  Viduslatgales 
pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča  pateicās  
pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo 
atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā. Projektu 
īstenotāji prezentēja savu veikumu, bet pašdarbības 
kolektīvi priecēja ar saviem  priekšnesumiem.

Šajā gadā no Vārkavas novada tika saņemti četri 
pieteikumi, visi četri arī apstiprināti un veiksmīgi 
realizēti. Iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos sakārtot sava 
novada baznīcas. Vanagu Sv. Annas Romas katoļu 
draudzes baznīcas iniciatīvas grupas  „Vanadzieši” un  
„Vilcāni Vanagiem” ir realizējušas divus projektus. Pie 
Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas, ir 
izveidots grants segums automašīnu stāvlaukumam 
un sakārtota stāvlaukuma apkārtne.  Abu projektu 
vadītāja  ir Antra Vilcāne.  Iniciatīvas grupa  „Mēs – 
Vārkavai!” projektā „Vārkavas Vissvētas Trīsvienības 
Romas katoļu draudzes baznīcas sienas remonts”  

V a n a g u 
Svētās Annas 
Romas katoļu 
draudze 2018. 
gada vasarā 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursā saņēma atbalstu projekta Nr. 
18-03-AL21-A0192204-000008 “Vanagu Svētas Annas 
Romas katoļu draudzes baznīcas fasādes atjaunošana” 
īstenošanai.
Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Apkārtējās 
vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana 
un uzlabošana”.
Projekta mērķis bija atjaunot Vanagu Romas katoļu 
baznīcas fasādi. Rezultātā tika salabota un nokrāsota 

baznīcas fasāde un cokola daļa, nokrāsoti baznīcas 
logi un durvis, salabotas lietus notekcaurules. Ar 
Vārkavas novada domes finansiālu atbalstu un draudzes 
līdzekļiem tika remontēti baznīcas pamati un kāpnes, 
uzstādīta sniega barjera virs ieejas durvīm. Projekta 
kopējās izmaksas bija 24 994,8 EUR, no kuriem publiskais 
finansējums ir 22 495,32 EUR. Līdzfinansējumu 2 499,48 
EUR apjomā piešķīra Vārkavas novada dome.
Vanagu Romas katoļu baznīca ir uzcelta 1936. gadā ar 
draudzes ļaužu naudu un darbu. Tajā laikā visu veda ar 
zirgiem un strādāja ar vienkāršiem rokas instrumentiem. 
Jaunāko paaudžu pienākums ir šo dievnamu neaizlaist 
postā. Baznīcas fasādes remonts uzlabos Vanagu ciema 
kopējo izskatu un saglabās kultūrvēsturisko mantojumu.
Liels paldies Lauku atbalsta dienestam, Preiļu rajona 
partnerībai, Vārkavas novada domei un draudzes 
ļaudīm, kuri baznīcas remontu atbalstīja ar zināšanām, 
darbiem un naudu.

Projekta vadītājs Pauls Vaivods

Atjaunota Vanagu Romas katoļu baznīcas fasāde
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Jaunais gads ir sācies ar jauniem pakalpojumiem bibliotēkas 
lasītājiem. Klāt ir Zvaigznes diena! No 2019. gada 6. janvāra Kultūras 
informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar 
apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem 
visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez 
maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā.
Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai 
reģistrētiem bibliotēku lasītājiem (ar bibliotēkas izveidotu grāmatu 
rezervēšanai Alise katalogā attālinātās piekļuves lietotāja kontu) 
tīmekļa vietnē www.3td.lv , kur sadaļā „Par e-grāmatu bibliotēku” 
atrodama arī plašāka informācija par reģistrēšanās un lasīšanas 
nosacījumiem.
Katras e-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, 
pēc tam grāmata lasītājam vairs nav pieejama. Katru grāmatu var 
izņemt lasīšanai tikai vienu reizi, tādēļ, pirms spiest pogu “lasīt”, 
ieteicams iepazīties ar grāmatas ieskatu, lai izlemtu, vai tiešām 
gribat lasīt attiecīgo izdevumu un vai vēlaties sākt tieši tagad. 
Jāņem vērā, ka vienlaikus lasītājs var saņemt lasīšanai ne vairāk 
kā divas e-grāmatas. Tāpat jāatceras, ka e-grāmatu lasīšana nebūs 
pieejama, ja lasītājs ir parādnieks savā bibliotēkā un nav savlaicīgi 
atdevis visas uz mājām paņemtās grāmatas. Ja ir vēlēšanās kļūt par 
e-lasītāju, nepieciešams vērsties savā bibliotēkā.
No 2018. gada 18. decembra atvērta Nacionālās enciklopēdijas 
elektroniskā vietne, https://enciklopedija.lv/ - plašs augstas 
ticamības bezmaksas informācijas resurss latviešu valodā ar 
iespēju to nemitīgi pilnveidot. Nacionālo enciklopēdiju internetā 
varēs izmantot bez lietotāja reģistrācijas.
Interesenti var sekot līdzi enciklopēdijas tapšanas norisei, jo tā 
vēl arvien tiek papildināta un būs bagātāka ar šķirkļiem kā izdotā 
grāmata.

Sagatavojusi 
Alda Upeniece 

Jaunais gads ir sācies ar jauniem 
pakalpojumiem bibliotēkas lasītājiem

iegādājušies materiālus  baznīcas sienas remontam 
un kopā ar brīvprātīgajiem draudzes locekļiem to 
atremontējuši. Projekta vadītājs Juris Spūlis. Iniciatīvas 
grupas  „Arendole” projektā „Mēs savai draudzei” 
par piešķirtajiem līdzeļiem ir iegādāti materiāli un ar 
draudzes un pašvaldības atbalstu atjaunots Arendoles 
Dievmātes Romas katoļu baznīcas  ārpuses krāsojums 
un uzlikts bruģis pie  baznīcas ieejas. Projekta vadītājs 
Viktors Lazdāns. Mazo grantu projektu konkursā Līvānu 
novadā realizēti desmit projekti, Aglonas novadā  pieci 
un Preiļu novadā šajā gadā realizēti septiņi projekti.    
Vairāk informācijas mājas lapā www.vlpf.lv.Kā katru 
gadu, tā arī šogad tika nominēts gada labākais projekts. 
Realizētos projektus vērtēja žūrija , kuras sastāvā bija 
visu četru novadu pārstāvji un trīs neatkarīgi eksperti. 
Vērtēšanas kritēriji- projekta ideja un   prezentācija. 
Mazo grantu projektu programmas «Iedzīvotāji veido 

savu vidi- 2018» Gada balvu ieguva  biedrība «Mēs 
- bibliotēkai» no Preiļiem - biļetes uz bērnu vokālo 
ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt...”. 
Skatītāju simpātijas balvu saņēma iedzīvotāju inicatīvas 
grupa «Ceiruleiši» no Līvāniem. Īpašs paldies Jurim 
Spūlim par atraktīvo projekta prezentāciju.
Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu 
pašvaldībām par atbalstu , sadarbību un finansējuma 
nodrošinājumu Mazo grantu konkursam un projektu 
īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas, 
visiem pašdarbības kolektīviem par atraktīvo sniegumu. 
Paldies Pelēču pagasta  pārvaldei, Pelēču Kultūras nama 
pašdarbniekiem, kolektīvam  un tā  vadītājai Maijai 
Bricei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises 
nodrošināšanu.

Janīna Beča
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Jau iepriekš tika ziņots, ka uz eksperimenta 
laiku nu 1. novembra līdz 31. janvārim tika 
pagarināts autobusa maršruta «Preiļi - 
Upmala - Duntišķi» galapunkts līdz Kalupei. 
Vārkavas novada dome, 30. janvārī 
saņēmusi Latgales plānošanas reģiona 
vēstuli, kurā  tiek paziņots, ka,  pamatojoties 
uz 2019. gada 18. janvāra Sabiedriskā 
transporta padomes sēdes lēmumu, ir 
veikti grozījumi  maršrutā Nr. 6982 ”Preiļi-
Vārkava-Upmala-Duntišķi”. Līdz ar to, 
autobuss, kursēs tikai līdz Duntišķiem, kā 
līdz šim (pl. 6:50 un 15:35 no Preiļiem, pl. 
7:40 un 16:30 no Duntišķiem otrdienās un 
ceturtdienās).

Autobusa maršruts 
«Preiļi-Vārkava-Upmala-Duntišķi»

 netiks mainīts 

Upmalas bibliotēkā lasītājiem būs 
pieejams žurnāls «IR»

Vārkavas novada Upmalas 
bibliotēkā no 2019. gada 
1.februāra līdz 2020.gada 
31.janvārim bibliotēkas 
lasītājiem būs piejams žurnāls 

«IR».  Tas ir kļuvis iespējams, pateicoties no 
Rudzātu puses nākušās  Lilitas Beķeres vadītā 
uzņēmuma  SIA «Numeri» dāvinājumam.
Žurnāls iznāk reizi nedēļā - ceturtdienā. 
Tas ir neatkarīgs, godīgs un dumpiniecisks 
nedēļas žurnāls, kas par savu misiju uzskata 
stāstīt interesanti par svarīgo ekonomikā, 
kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē, 
sniedzot   kvalitatīvu un objektīvu 
informāciju. 
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Skolēnu sasniegumi, jauno gadu uzsākot
Ar janvāra mēnesi ir atsācies mācību priekšmetu 
olimpiāžu maratons. Nesen notikušajā starpnovadu 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9.klases 
skolniece Dace Plivda izcīnīja 1. vietu un tika uzaicināta 
piedalīties uz latviešu valodas un literatūras olimpiādes 
trešo posmu valstī.
Skolēni ar lielu aizrautību izbauda slidošanas prasmes 
pie skolas ierīkotajā slidotavā. Slidotava ir pieejama 
ikvienam novada iedzīvotājam, kurš ir draugos ar šo 
ziemas sporta veidu. Slēpošanas prasmes varam apgūt 
Preiļos, kur ar sporta inventāru mūs nodrošina Preiļu 
novada bērnu un jauniešu sporta skola, kuras audzēkņi 
esam arī mēs.
Šī mēneša laikā mūsu skolas skolēni ir piedalījušies 
dažādās sacensībās.“Mazās balvas” 2.kārtas 1.vietas 
ieguvēji - Oļegs Furtikovs (2.kl.)-1000 m, Markuss 
Soms (4.kl.)- augstlēkšanā un lodes grūšanā, zēnu un 
meiteņu stafetes komandas. 2.vieta- Nellijai Ceplei 
(4.kl.), Ievai Jaunromānei (6.kl.)- lodes grūšanā, Guntim 
Sparānam (3.kl.)- augstlēkšanā, Ervīnam Brakovskim 
(6.kl.)- 60 m un tāllēkšanā, Valērijai Furtikovai (6.kl.)- 
1000 m skrējienā. 3. vieta- Liliānai Surguntei (6.kl.)- 
barjerskrējienā, Rinaldam Božim (6.kl.)- lodes grūšanā, 
Ērikai Somei (2.kl.), Oliveram Šembelam (3.kl.)- 1000 m, 
Matīsam Sparānam (5.kl.)- augstlēkšanā.
Latvijas čempionātā soļošanā 2. vietu ieguva 9.klases 
skolnieks Dāvis Salcevičs 5 km distancē. Latvijas 
čempionāta atlases sacensībās 3.vieta Ervīnam 
Brakovskim stafetē sporta skolas izlases komandā un 
tiesības startēt finālā.
Ludzas atklātajā čempionātā B un A grupā 2. vietu lodes 
grūšanā izcīnīja 10.klases skolnieks Uldis Gavars.
Latvijas čempionātā daudzcīņās 9. klases Andim Briškam 
5.vieta A grupā, 11.klases skolēnam  Mārim Ceplim 6. 
vieta junioru grupā. Māris uzstādīja arī jaunu skolas 
rekordu kārtslēkšanā - 3m 20 cm.
Cerams, ka tikpat veiksmīgs  būs viss 2019. gads.

 Vārkavas vidusskolas 11.klases skolnieces
                                                    Simona Līna Liepiņa un 

Daniela Smolenska

Barakāžu atceres pasākums

Šī gada sniegotā 15. janvāra pēcpusdienā Vārkavas 
vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki un citi interesenti 
skolas pagalmā bija pulcējušies uz barikāžu atceres 
pasākumu, lai pieminētu 1991. gada  janvāra 
vēsturiskos notikumus. 
Pasākums notika sadarbībā ar Vārkavas muzeju, tā 

vadītāja E. Āboliņa klātesošos iesaistīja viktorīnā, 
uzdodot  jautājumus par barikāžu laiku. Pareizo 
atbilžu zinātāji saņēma nelielas balvas. 
Pasākuma laikā savos atmiņu stāstos dalījās bijusī 
Rožkalnu pagasta priekšsēdētāja Astrīda Spuriņa un 
bijušais barikāžu dalībnieks Jāzeps Lazdāns, kuri savos 
stāstos lika mums sajust tā laika tautas noskaņojumu 
ceļā uz brīvību.
Ieskatīties  vēstures lappusēs palīdzēja arī skolas 
direktore I.Kivleniece, liekot mums aizdomāties, cik 
laimīgi mēs šobrīd varam justies savā zemē. Klātesošos 
ar dziesmām priecēja zēnu vokālais ansamblis un 4. 
klases skolēni.
Kā ik gadu, arī šogad tika iedegts barikāžu atceres 
ugunskurs,lai atminētos mūsu valstij un tautai tik 
svarīgos notikumus, kas norisinājās pirms 28 gadiem.
Pasākuma noslēgumā visi  dalībnieki baudīja miežu 
putraimu biezputru un varēja sildīties, malkojot siltu 
tēju.

                                                 Vārkavas vidusskolas 
10.klases skolnieces

     Sindija Edīte Upeniece un Ilvija Cauna

Janvārī Vārkavas novada kultūras centra zālē bija 
skatāma fotogrāfiju izstāde “Pastkastes stāsts.” 
Kādu laiku iepriekš skolēniem tika dots uzdevums 
uzrakstīt kādas novada pastkastes stāstu, kuras savās 
fotogrāfijās bija iemūžinājusi D. Dudarjonoka. Pēc sava 
ārējā izskata 25 pastkastītes bija ļoti dažādas. Tikpat 
dažādi bija arī to stāsti. Skolēni varēja radoši izpausties 
savos darbos, kuri bija gan priecīgi, gan diezgan skumji. 
Katrs no mums nedaudz aizdomājās par savas mājas 
un novada sakoptību, jo arī pastkastīte ir kā neliela 
vizītkarte. Labākie stāsti, vēstules, pasakas, teikas tika 
iekļauti izstādē.
No 16. līdz 18. janvārim Vārkavas vidusskolas 5.-12. klašu 

skolēni iesaistījās šīs izstādes atklāšanas pasākumos. 
Novada domē skolēnu zināšanas izstādes organizētāji  
pārbaudīja dažādos interesantos veidos, piemēram, 
bērniem nācās kartē atzīmēt katras pastkastītes 
atrašanās vietu, un tas izrādījās diezgan sarežģīts 
uzdevums, jo Vārkavas novada karte nav nemaz tik 
pazīstama. Tika apbalvotas trīs labākās komandas, kuras 
savas zināšanas parādīja vislabāk. 
Ar šīs izstādes palīdzību mēs turpinājām atpazīt sava 
novada apdzīvotās vietas.
                                                             Vārkavas vidusskolas 

10. klases skolnieces
 Rebeka Cimdiņa un Sigita Stivriška

„Pastkastes stāsts.”



13

OZOLUPEDAŽĀDI

Janvāris 2019 Nr. 1 (128)

Var pieteikties pašvaldības valdījumā esošo zemju 
iznomāšanai

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā 
esošajām lauksaimniecībā iznomājamām zemes 
vienībām. Pieteikšanās termiņš līdz 28.02.2019. Ja uz 
zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, 
tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informācija 
pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista (mob. 
26562334).

*Iznomājamā platība no zemes vienības kopplatības
Zemes vienību attēlus, var apskatīt domes internetvietnē (www.varkava.lv) sadaļā «Jaunumi»  uzklikšķinot  uz attiecīgā kadastra 
numura.

5. janvārī vidējās paaudzes deju kopa “Vanagi” aicināja 
savus draugus un atbalstītājus uz 15 gadu pastāvēšanas 
pasākumu, kas notika Vārkavas novada Vanagos, 
informācija un atbalsta centrā “Vanagi”. Skaistajā 
pasākumā ar priekšnesumiem uzstājās Vārkavas novada 
vokālais ansamblis “Dziedi līdzi” un folkloras kopa 
“Vecvārkava” kā arī pasākuma viesi — Vecumnieku 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vēveri”  un “Ondrupīši” 
no Dagdas.
Deju kopas “Vanagi” aizsākumi meklējami 2003. gada 
novembrī, kad Vanagu iedzīvotāji sapulcējās Vanagu 
pamatskolas zālē, lai dejotu. Ar tā laika kultūras 
notikumu jomas atbildīgās — Monikas Livdānes 
palīdzību tika izveidots vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vanagi”, par  šī kolektīva vadītāju kļuva Valentīna 
Brice. Deju kolektīvam “Vanagi” šajos 15 pastāvēšanas 
gados ir gājis raibi. Kolektīvs kādu laiku ir bijis palicis 
bez vadītāja. Lai tas pastāvētu, kolektīva vadīšanu 
uzņēmusies patreizējā kolektīva vadītāja Iveta Isajeva. 
Deju kopas “Vanagi” dalībnieki ir stipri, atraktīvi un 
dejot mīloši, savā pastāvēšanas laikā kolektīvs ir trīs 
reizes piedalījies latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
Dejotājus jubilejā sveikt bija ieradušies ne tikai 
pašdarbības kolektīvi, bet arī Vārkavas novada domes 
pārstāvji un kolektīva draugi. Savā uzrunā Vārkavas 
novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska vēlēja 
visiem klātesošajiem laimīgu jauno gadu, lai tas būtu 
veiksmīgāks, laimīgāks un bagātāks ar dažādām idejām, 
sapņiem un mērķiem. Domes priekšsēdētāja pateicās 
kolektīva dalībniekiem un viņu ģimenēm par ieguldīto 
darbu, par Vārkavas novada vārdu nešanu Latvijā. 

“Vislielāko paldies un aplausus ir pelnījusi kolektīva 
vadītāja Iveta. Ja nebūtu šīs brīnišķīgās, spēcīgās un 
uzņēmīgās sievietes, diez vai, ka kolektīvs pastāvētu,” 
turpināja A. Brakovska. Arī Vārkavas novada Kultūras 
centra vadītājs Andris Lazdāns pateicās kolektīvam par 
ieguldīto darbu un  nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu novadā.
Pēc skaistā koncerta un apsveikuma vārdiem, pasākums 
turpinājās ar neformālām sarunām un jestrām dejām 
visas nakts garumā mūzikas grupas “Ivarmīns” izpildīto 
dziesmu pavadījumā.
Deju kopa “Vanagi” pateicas visiem par atbalstu 
pasākuma rīkošanā, arī uzņēmējam Jānim Skutelim par 
garšīgajiem svētku kliņģeriem.

 Vārkavas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vanagi” nosvinējis savu 15 
gadu pastāvēšanas jubileju



OZOLUPE AKTUĀLI

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”.

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

Ar visiem Vārkavas novada jaunumiem var iepazīties 
mājaslapā: www. varkava.lv
Seko līdzi Vārkavas novada lapām sociālajos tīklos! 

      Draugiem.lv novada lapa «Vārkavas novads» 
    www. draugiem.lv/varkavasnov/
    Facebook.com novada lapa «Vārkavas novads»
  www.facebook.com/varkavasnovads/

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas 
pārskats par darbu 2018. gadā

Reģistrētas 10 dzimšanas: 
7 meitenes – Liesma, Līga, Madara, Arvena 
Franciska, Karlīna, Gundega, Kristiāna
 3 zēni – Guntars, Viesturs un Jānis.
2 bērni ir pirmais bērns ģimenē, 3 bērni ir otrais 
bērns ģimenē, 2 bērni – trešais  bērns un 3 bērni ir 
ģimenē ceturtais bērns.
Reģistrētas 5 miršanas, no tām 4 sievietes un 1 
vīrietis  vecumā no 69-90 gadiem.
Reģistrētas 3 laulības, 1 no tām Vanagu Svētās 
Annas Romas katoļu baznīcā.
Divi pāri no tiem stājās pirmajā laulībā, viens pāris 
laulājās vairākkārt.

LLKC  Preiļu konsultāciju birojs aicina apgūt mācības  
“Bioloģiskā lauksaimniecība” (160 h)

Mācību grupas lielums no 15 līdz 20 dalībniekiem;
Mācību ilgums būs līdz 2 mēnešiem, nodarbības notiks 
2-3 reizes nedēļā (februāra beigas – marts);
Mācību datumi tiks precizēti, kad tiks nokomplektēta 
mācību grupa;
Mācību apguves noslēgumā, sekmīgi nokārtojot 
pārbaudījumus, dalībnieki saņems apliecību par 
iegūtu profesionālās pilnveides izglītību 160 h apjomā;
Vietu skaits ierobežots!
Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC Preiļu 
konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes 
Jolantas Augšpūles tel.nr. 26788681 vai pa e-pastu:
jolanta.augspule@llkc.lv.


