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

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 7 (125) 02.10.2018. 

Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas 
komisija  atkārtoti  izsludina pieteikšanos kustamās 
mantas  (demontēti  logi un durvis) izsolei. 
Pieteikties  dalībai izsolē   var Vārkavas  novada 
domes lietvedībā (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) domes 
darba laikā  līdz 25. oktobrim (ieskaitot). Tālrunis 
uzziņām: 28239646. 
Izsoles noteikumi un kustamās mantas novērtējums 
publicēts novada internetvietnē (www.varkava.lv). 

Izsludināta atkārtota pieteikšanās demontēto logu un durvju izsolei

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdoti 
Vārkavas novada pašvaldībai piederošie nekustamie 
īpašumi: “Maldoņi” ar kadastra numuru 7664-003-
0175- 8,48 ha; “Muciņas” ar kadastra numuru 
7664-001-0115 - 4,94 ha un “Vaivariņi” ar kadastra 
numuru 7690-004-0065 -3,279 ha.

Izsole notiks 2018. gada 5. novembrī plkst. 11.00 
Vārkavas novada domē Kultūras centra zālē  (Skolas 
iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.)
Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 26. oktobrim. 
Tālrunis uzziņām – 28239646.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada 
domē vai  novada internetvietnē (www.varkava.lv).

Vārkavas novada dome izsola pašvaldībai piederošās zemes

Aicina pieteikt pretendentus Goda un 
Atzinības rakstu saņemšanai

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 19. oktobrim 
plkst. 16.30 pieteikt pretendentus Goda un Atzinības 
rakstu saņemšanai. Goda un Atzinības rakstus piešķir par 
nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem 
Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā un 
sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās 
novadam nozīmīgās jomās, kas paveikti iepriekšējā gadā 
vai par nopelniem ilgākā laika posmā. Ierosinājumus 
piešķirt Goda un Atzinības rakstus var iesniegt novada 
domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, 
iestāžu un uzņēmumu vadītāji, novada iedzīvotāji vai 
iedzīvotāju grupas. Pieteikums (pretendenta vārdu, 
uzvārdu un nelielu aprakstu par darba jomu vai 
īpašiem nopelniem) jāiesniedz Vārkavas novada domē 
(Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas 
novads) personiski vai elektroniski (parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu), pieteikumu adresējot uz dome@
varkava.lv.
Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu 
piešķiršanas kārtības nolikumi publicēti novada 
internetvietnē (www.varkava.lv). 
Goda un Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienas svinībās, 18. novembrī       
plkst. 19.00 Rožkalnu Kultūras namā.
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Vārkavas novada domes kārtējā sēdē (25.09.2018.) tika izskatīti 18 darba kārtības jautājumi: 
1. Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības 2018.gada amatu sarakstā. 
2. Par grozījumiem Vārkavas novada domes  saistošajos noteikumos Nr.135 “Par 
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
3. Par Vārkavas novada pašvaldības Interešu izglītības mērķdotācijas sadales 
komisijas izveidi. 

Lēmums:
1. Izveidot Vārkavas novada pašvaldības Interešu izglītības mērķdotācijas 
sadales komisiju šādā sastāvā:
Sandra Lazdāne – Vārkavas vidusskolas direktores vietniece;
Dagmāra Skutele –
Antra Vilcāne – novada domes priekšsēdētājas vietniece.
2.Atcelt Vārkavas novada domes 27.08.2013. lēmumu “Par Vārkavas novada pašvaldības Interešu 
izglītības mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu” (protokols Nr.26/13).

4. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra nolikumā „Vārkavas novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums”.

Lēmums: 
Veikt Vārkavas novada domes 2012.gada 23.februāra nolikumā „Vārkavas novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības nolikums” grozījumu un izteikt 3.22.punktu šādā 
redakcijā:
“3.22. Deputāts saņem atlīdzību par darbu komiteju un domes sēdēs. Par deputāta citu amata 
(darba) pienākumu pildīšanu pašvaldībā maksimālais apmaksājamo stundu skaits mēnesī ir līdz 25 
stundām.”

5. Par Vārkavas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam uzraudzības ziņojumu.
Lēmums:
1. Apstiprināt Vārkavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojumu 
Nr .1 par 2012. – 2018. gadu.
2. Publicēt Vārkavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojumu Nr.1 
Vārkavas novada mājas lapā www.varkava.lv .

6. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

Lēmums: 
Apstiprināt Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.

7. Par noteikumu “ Dāvinājumu(ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Vārkavas 
novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.

Lēmums: 
Apstiprināt noteikumus “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība 
Vārkavas novada pašvaldības iestādēs”.

8. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lēmums: 
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu:

1.1. “Maldoņi” ar  kadastra Nr.7664-003-0175, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7664-003-0175 (8,48 ha) nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 14 878,81 EUR 
(četrpadsmit  tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 81 euro cents);
1.2. “Vaivariņi” ar  kadastra Nr.7690-004-0065, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 7690-004-0175 (2,45 ha) un 7690-004-0172 (0,829 ha) nosacīto cenu (pirmās 
izsoles sākuma cenu) 3 739,75 EUR (trīs  tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi  euro un 75 euro 
centi);
1.3. “Muciņas” ar  kadastra Nr.7664-001-0115, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7664-001-0092 (4,94 ha) nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 9 214,43 EURO 
(deviņi  tūkstoši divi simti četrpadsmit euro un 43 euro centi).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maldoņi” ar  kadastra Nr.7664-003-0175, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-003-0175 (8,48 ha), “Vaivariņi” ar  kadastra Nr.7690-004-
0065, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7690-004-0175 (2,45 ha) un 7690-
004-0172 (0,829 ha) un īpašuma “Muciņas” ar  kadastra Nr.7664-001-0115, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-001-0092 (4,94 ha) izsoles noteikumus (1.pielikums).

AR 
DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM, LĒMUMIEM UN PIELIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES  NOVADA MĀJASLAPĀ (WWW.VARKAVA.LV) LABAJĀ PUSĒ, SADAĻĀ «DOMES SĒŽU PROTOKOLI»
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3. Noteikt, ka nekustamo īpašumu izsoli rīko Īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk – Izsoles 
komisija).
4. Noteikt, ka izsoles solis ir EUR 200.
5. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma “Maldoņi” ar  kadastra Nr.7664-003-
0175, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664-003-0175, “Vaivariņi” ar  kadastra 
Nr.7690-004-0065, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7690-004-0175 un 
7690-004-0172 un īpašuma “Muciņas” ar  kadastra Nr.7664-001-0115, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7664-001-0092 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles 
rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
10. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Vārkavas novadā.

Lēmums: 
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Vārkavas novadā nodrošina pašvaldības komunālā 
un saimniecības nodaļa, Vārkavas pagasta pārvalde un Rožkalnu pagasta pārvalde.
2. Sniedzamie pakalpojumi:

2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam 
(ūdensapgāde);
2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (kanalizācijas pakalpojumi).

3. Apstiprināt “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Vārkavas 
novada administratīvajā teritorijā”. (Skat. 4. lpp.)
4. Apstiprināt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Vārkavas novada administratīvajā 
teritorijā, saskaņā ar 2.pielikumu. (Skat. 6. lpp.)
5. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.
6. Ar Lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2012.
gada 7.augusta lēmumu (prot.Nr.13&7) “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu Vārkavas novadā.”

11. Par atkritumu izvešanas maksas noteikšanu. 
Lēmums: 
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājām, kuri sadzīves atkritumu savākšanai 
izmanto pašvaldības konteinerus, noteikt maksu EUR 1,01 bez PVN mēnesī vienai dzīvesvietā 
deklarētai personai.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķinu pie daudzdzīvokļu mājām Vārkavas novada 
administratīvajā teritorijā skat. 7.lpp. 

12. Par Vārkavas novada domes 11.07.2018. lēmuma Nr.116 “Par aizņēmuma ņemšanu” atcelšanu.
Lēmums: 
Atcelt Vārkavas novada domes 11.07.2018. lēmumu Nr.116 “Par aizņēmuma ņemšanu”.

13. Par sadarbības līgumu ar  Preiļu novada domi. 
Lēmums: 
Noslēgt vienošanos ar Preiļu novada domi par grozījumiem 2011. gada 25. martā noslēgtajā līgumā 
par Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un finansēšanu.

14. Par savstarpējiem norēķiniem.
Lēmums: 
Neveikt savstarpējos norēķinus ar privāto izglītības iestādi „Preiļu Brīvā skola”.

15. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
16. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.

Lēmums: 
1. Atļaut izslēgt no Upmalas bibliotēkas grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus : 

1.1. Sakarā ar nolietošanos 21 grāmatu par summu 53,63 EUR, saskaņā ar pielikumu;
1.2. Saturiski novecojušas 103 grāmatas par summu 225,41 EUR, saskaņā ar pielikumu.

17. Par noteikumu “Vārkavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles 
kārtība” apstiprināšanu.

Lēmums: 
Apstiprināt noteikumus “Vārkavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšana un 
kontroles kārtība”. (Noteikumi publicēti novada domes internetvietnē (www.varkava.lv), sadaļā 
“Domes sēžu protokoli”.)

18. Par iesniegumu izskatīšanu.
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APSTIPRINĀTI

Ar Vārkavas novada domes
 2018.g. 25. septembra 

Lēmumu Nr.150

Noteikumi “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika Vārkavas novadā”

 
1. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

1.1. Tarifu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķina pamatojoties uz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu 
Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem pamatprincipiem.
1.2. Vārkavas novada dome aprēķina tikai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, nenodalot 
atsevišķi ūdens ražošanas, piegādes izmaksas un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas izmaksas. Tarifs ietver 
samaksu par:

1.2.1. ūdensapgādes pakalpojumiem - par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu 
lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (ūdens padeve līdz ūdens 
skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē);
1.2.2. kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

1.3. Pagasta pārvalde aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ūdensvada tīkliem un kanalizācijas 
tīkliem šādās Vārkavas novada apdzīvotās vietās:

1.3.1. Vārkavas pagasts:
1.3.1.1.  Vārkavas pagasts Vārkavas ciems;
1.3.2.2.  Vārkavas pagasta Pilišku ciems;

1.3.2.    Upmalas pagasts:
1.3.2.1. Upmalas pagasta Vecvārkavas ciems;
1.3.2.2. Upmalas pagasta Vanagu ciems;

1.3.3. Rožkalnu pagasts Rimicānu ciems.

2.  Tarifā iekļaujamās izmaksas
2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs nosaka izmaksas, kas rodas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu 
ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ūdensapgādes tarifā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un 
tā piegādi. Kanalizācijas tarifā iekļauj izmaksas, kas veidojas notekūdeņu savākšanas un to attīrīšanas procesā. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:

2.1.1. Ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas izmaksas:
• ēku, būvju uzturēšana,
•  iekārtu un mehānismu uzturēšana,
•  materiāli un remontdarbu izmaksas,
• pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums, kuri nav radušies 

ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas gaitā – aprēķina saskaņā ar Vārkavas novada 
pašvaldības Grāmatvedības politiku.

• pamatlīdzekļiem, kas finansēti izmantojot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, pamatlīdzekļu 
nolietojumu tarifā neiekļauj.

2.1.2. Transporta uzturēšanas izdevumi:
•  degviela,
•  remonti,
•  apdrošināšana,
•  transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate.

2.1.3. Elektroenerģijas izmaksas iekārtu un mehānismu darbināšanai:
• ūdens atdzelžošanas iekārtas,
• bioloģiskās attīrīšanas iekārtas,
• sūknētavas,
• pārsūknēšanas stacijas,
• ūdenstorņi,
• artēziskās akas.

2.1.4. Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekiem, kas tieši saistīti 
ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu pēc nostrādātām stundām saskaņā 
ar darba laika uzskaites tabelēm.
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2.1.5. Vides stāvokļa kontroles izdevumi:

2.1.5.1. Dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, dezinfekcija, atdzelžošanas stacijas apkope, ūdenstorņu 
dezinfekcija;
2.1.5.2. Analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes).

2.1.6.  Asenizācijas pakalpojumi (kanalizācijas tīklu skalošana, asenizācijas traktora izmantošana).
2.1.7. Vides stāvokļa kontroles izdevumi – ūdens un notekūdeņu analīžu veikšana saskaņā ar Latvijas 
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un 
novadītajiem notekūdeņiem.
2.1.8.  Pārējās saimnieciskās izmaksas:

• administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, kas nav iekļautas citur;

• pasta un sakaru izdevumi;
• kancelejas preču iegāde;
• personāla apmācības;
• apdrošināšanas izdevumi;
• juridiskie pakalpojumi;
• komandējumu un dienesta braucienu izdevumi;
• pārējie izdevumi;
• citi būtiskie izdevumi, mainīgās un fiksētās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 

pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās.
2.2. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un 
ir pamatotas.
2.3. Remontdarbus, instrumentu, inventāra, autotransporta uzturēšanas u.c. attiecināmos izdevumus sadala 
proporcionāli komunālā dienesta darbinieku darba laika patēriņam, kas saistīts ar ūdenssaimniecības darbības 
nodrošināšanu pret kopējo viņu darba laika patēriņu;
2.4.  Tarifu aprēķina, balsoties uz prognozētajām pakalpojumu sniegšanas izmaksām viena kalendārā gada laikā.
2.5. Tarifā iekļauj ilgtermiņa aizdevuma (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja ilgtermiņa aizņēmums 
izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai un tarifa 
projektā netiek iekļauts iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļa lietošanas laikā.
2.6. Tarifā iekļauj ilgtermiņa aizdevuma (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa aizdevums 
izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.
2.7. Ja par 15% mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma rādītāji 
vai mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās pamatizmaksas, tiek izstrādāts jauns ūdenssaimniecības tarifs, 
kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām.
2.8. Tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā – to pārskata katru gadu līdz nākamā gada 1.septembrim.

3. Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums

3.1. Tarifa aprēķināšanai izmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka, pamatojoties uz 
iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi:

3.1.1. lietotājiem piegādātā ūdens daudzumus;
3.1.2. savākto un attīrīto notekūdeņu daudzumus.

3.2. Ja nav zināms savākto notekūdeņu daudzums, pieņemt, ka lietotājiem piegādātā ūdens un savākto 
notekūdeņu daudzuma attiecība ir 1:1.
3.3. Prognozējot kārtējā gada ūdens un notekūdeņu daudzumus, ņem vērā kārtējā gadā plānoto atslēgumu un 
jauno pieslēgumu ūdensvada vai notekūdeņu savākšanas tīklam skaitu.

4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana
4.1. Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

ŪA = ŪI / ŪQ ,kur
ŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifs (EUR/m3);
ŪI – ūdens ražošanas un piegādes pilnās izmaksas (EUR);
ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3).

4.2.  Kanalizācijas pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
KP = KI / KQ ,kur
KP – kanalizācijas pakalpojuma tarifs (EUR/m3);
KI – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma tarifā iekļaujamās pilnās izmaksas (EUR);
KQ – savāktais notekūdeņu daudzums (m3).

Domes priekšsēdētāja                                                                               A. Brakovska
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Pielikums Nr.2
Vārkavas novada domes 

2018.gada 25.septembra
Lēmumam Nr. 150

Vārkavas novada teritorijā 

Nr.p.k. Pakalpojums apraksts Mērvienība Tarifs EUR 
bez PVN 

 

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādītājam 
1. Ūdens piegāde 1m3 0,96 
2. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1m3 0,96 

 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju 

3. 
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši 
būvnormatīvam 150litri diennaktī uz 1 
iedzīvotāju(150lx30d=4,5m3 mēnesī) 

EUR uz iedzīvotāju mēnesī 4,32 

4. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR uz iedzīvotāju mēnesī 4,32 

 
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām, dušām) 

5. 
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši 
būvnormatīvam 300litri diennaktī uz 1 
iedzīvotāju(300lx30d=9m3 mēnesī) 

EUR uz iedzīvotāju mēnesī 8,64 

6. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR uz iedzīvotāju mēnesī 8,64 

 
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām, dušām) 

7. 
Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši 
būvnormatīvam 100litri diennaktī uz 1 
iedzīvotāju(100lx30d=3m3 mēnesī) 

EUR uz iedzīvotāju mēnesī 2,88 

8. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 
atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EUR uz iedzīvotāju mēnesī 2,88 

9. 
Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs 
ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs 
papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 

1m3 0,96 

 
Ūdens patēriņa normas mēnesī uz lauksaimniecības dzīvniekiem 

10. Liellopi vecāki par vienu gadu 
(100lx30d=3m3 mēnesī) 

EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 2,88 

11. Liellopi vecumā no sešiem mēnešiem līdz 
vienam gadam (50lx30d=1,5 m3 mēnesī) 

EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 1,44 

12. Liellopi vecumā līdz sešiem mēnešiem 
(20lx30d=0,6 m3 mēnesī) 

EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 0,58 

13. Zirgi(80lx30d=2,4 m3 mēnesī) EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 2,30 

14. Aitas, kazas (10lx30d=0,3 m3 mēnesī) EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 0,29 

15. Cūkas (15lx30d=0,45 m3 mēnesī) EUR uz 1 lauksaimniecības 
dzīvnieku mēnesī 0,43 
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Pielikums Nr. 1
25.09.2018. lēmumam Nr. 151

Vārkavas novada dome
Reģ. Nr.90000065434,
Adrese Skolas iela 5 , Vecvārkava,
Upmalas pag., Vārkavas novads
2018. gada 20. septembrī

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins pie daudzdzīvokļu 
mājām Vārkavas novada  teritorijā.

 Vārkavas novada teritorijā trīs vietās pēc adresēm:

Saules iela  14, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas novads 2 konteineri ar apjomu 1,1 m3  katrā,
Skolas iela 6, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads 1 konteiners ar apjomu 1,1 m3 katrā, 
Padomes iela 49, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads 2 konteineri ar apjomu 1,1 m3 katrā. 
Kopā no iedzīvotājiem dzīvojošiem daudzdzīvokļu mājās tiek savākti atkritumu 5,5 m3 mēnesī.

Viena m3 cena par atkritumu savākšanu, izvešanu 2018. gadā ir noteikta EUR 16,03 bez PVN.
Apkopojot datus par iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto Vārkavas novada pašvaldības atkritumu konteinerus 
sadzīves atkritumu izmešanai pie daudzdzīvokļu mājām, ir 87 iedzīvotāji.
Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mēnesī sastāda 5,5 m3 x EUR 16,03 = EUR 88,17.
Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas uz 1 iedzīvotāju mēnesī EUR 88,17 /87 iedz. = EUR 1,01 bez PVN.

Sastādīja 
Galvenā grāmatvede Vija Šmeikste

Vārkavas novada dome aicina pieteikties uz Iepirkumu komisijas locekļa amata vietu

Iepirkumu komisijas galvenie uzdevumi:

• iepirkumu procedūru veikšana, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 
prasībām;

• kontrolēt un nodrošināt iepirkumu procedūrās pieņemto lēmumu pareizu un 
savlaicīgu izpildi;

• sagatavot Vārkavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir 
Iepirkumu komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/am:
•  vēlama augstākā izglītība;
•  pieredze tiesību aktu pārzināšanā;
•  labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) var iesūtīt pa 
pastu, norādot adresātu – Vārkavas novada dome, adrese Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasta, 
Vārkavas novada, LV – 5335, vai iesniegt personīgi līdz 2018. gada 8. oktobra plkst. 12:30. Pretendentam 
jāņem vērā, ka Iepirkumu komisijas loceklis iegūs amatpersonas statusu.

Tālrunis uzziņām 28239646.
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Vārkavas novada dome aicina jauniešu organizācijas 
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. 
Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu 
mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības 
veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek 
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. 
Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas 
īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt 
līdz 2018. gada 26. oktobrim.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet 
vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā 
gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj 
neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas 
negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un 
zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies 
biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: 
motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, 
vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, 
neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, 
materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana 
u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, 
kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura 
ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest 
mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas 

mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu 
atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu 
kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt 
savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus 
ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi 
jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes 
gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras 
iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju 
izmanto 39 Latvijas pašvaldības.
Vārkavas novada pašvaldība izsludina Vārkavas novada 
pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. 
Projektu konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt 
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu  pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu 
dzīves un mācību vietai.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 26.oktobris, 
līdz plkst. 16:30, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas 
pagasts, Vārkavas novads, Vārkavas novada domē, 
lietvedībā. 
Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz šī 
gada 26.novembrim.
Projekta ieviešanas laiks no 01.02.2019. līdz 31.07.2020., 
no 3 līdz 18 mēnešiem.
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. 
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts 
dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un 
valsts profesionālās izglītības iestādēm. Vairāk informācijas 
— www.pumpurs.lv. 
Jaunatnes projektu konkursa nolikums, metodika, vadlīnijas, 
MK noteikumi, un informatīvie materiāli ir atrodami 
Vārkavas novada domes internetvietnē (www.varkava.lv). 
Informāciju sagatavoja: Vārkavas novada pašvaldības 
jauniešu iniciatīvu projektu konkursa koordinators: Iveta 
Poplavska, mob.tel.: 20004979, e-pasts: iveta.poplavska@
varkava.lv, Vārkavas novada pašvaldība, Skolas iela 5, 
Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, 
8. kabinets. Konsultācijas, lūdzu, iepriekš pieteikt pa 
telefonu.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektus mācību motivācijas palielināšanai
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Vārkavas novada attīstības programma ir vidēja termiņa 
plānošanas dokuments, kas sastāv no vairākām daļām 
– pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes, 
stratēģiskās daļas, rīcību un investīciju plāna. Attīstības 
programmas mērķis ir noteikt pasākumu kopumu 
ilgtermiņa pašvaldības prioritāšu īstenošanai.
Šobrīd spēkā esošā Vārkavas novada attīstības programma 
2012. – 2018. gadam apstiprināta 2012. gada 30. augustā, 
attīstības programmu izstrādājusi SIA “Livland”.
Kā vispārējs mērķis programmā izvirzīts – panākt novada 
ekonomisko attīstību atbilstoši Latvijas Republikas 
un Eiropas Savienības prioritātēm un standartiem, 
nodrošinot iedzīvotāju labklājību, telpiski līdzsvarotu 
attīstību, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu 
saimniecisko darbību, saglabājot nākamajām paaudzēm 
apdzīvotu teritoriju, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
2012.  – 2018. gada novada attīstības interesēs iekļauti 
uzdevumi: saglabāt un attīstīt novadu kā administratīvo 
teritoriju, saglabāt un attīstīt pagasta teritorijas 
apdzīvojuma struktūru un infrastruktūru, palielināt 
deklarēto iedzīvotāju skaitu pagastā, palielināt apdzīvojuma 
un infrastruktūras funkcionālo daudzveidību un kvalitāti, kā 
arī pakalpojumu pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem, 
attīstīt daudzveidīgu uzņēmējdarbību novada teritorijā kā 
iedzīvotāju nodarbinātības un saimnieciskās labklājības 
būtisku sastāvdaļu, attīstīt daudzveidīgu sporta, atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus un infrastruktūru 
novada iedzīvotājiem un viesiem, veidot ciešu sadarbību 
ar reģiona novadiem un pilsētām. Lai īstenotu šīs novada 
attīstības prioritātes, attīstības programmā ir izvirzīti 
ilgtermiņa stratēģiskie mērķi – prioritātes: cilvēkvide, 
pārvaldība, ekonomika, vide, un vidējā termiņa stratēģiskie 
mērķi: izveidot ilgtspējīgu novada cilvēkresursu bāzi un 
paaugstināt tā kapacitāti (SM1), izveidot investīcijām 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un palielināt konkurētspēju 
(SM2), veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības 
intereses un novada atpazīstamību veicinošu pašvaldības 
pārvaldi (SM3), izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu 
saimniecības, tehnisko un transporta infrastruktūru 
(SM4), saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspējīgi 
izmantojot saimnieciskajā darbībā (SM5). 2018. gads, kas 
ir attīstības programmas noslēguma gads, tuvojas izskaņai, 
ir pienācis laiks atskatīties uz sasniegtajiem rezultātiem un 
paveiktajiem uzdevumiem.
Lai būtu vieglāk izvērtēt, vai vidējā termiņa stratēģiskās 
prioritātes ir sasniegtas un cik lielā mērā sasniegtas, 
attīstības programmā iekļauti sasniedzamo rezultātu 
rādītāji, kas izvirzīti 2011. – 2012. gadā strādājot pie 
attīstības programmas. Pie SM1 izvirzīti šādi sasniedzamie 
rādītāji:
• Iedzīvotāju skaits – kopš 2012. gada iedzīvotāju skaits 
novadā sarucis par 253 iedzīvotājiem jeb 11%, pozitīvā 

tendence – iedzīvotāju skaita pieaugums nav sasniegts, bet 
iedzīvotāju skaita samazinājums procentuāli nepārsniedz 
Latgales reģiona kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanās 
līmeni (Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati).
• Demogrāfiskās slodzes līmenis – demogrāfiskās slodzes 
rādītājs Vārkavas novadā kopš 2012. gada (626) ir 
uzlabojies, šobrīd tas ir 568, kā arī demogrāfiskas slodzes 
līmenis ir zemāks kā Latgales reģionā kopā.
• Skolēnu skaits – kopš 2012. gada skolēnu skaits (tāpat kā 
skolu skaits) ir samazinājies par aptuveni 93 audzēkņiem 
(kopā ar pirmsskolas izglītības iestādēm), pēdējos 
gados ikgadējais samazinājums sarūk, kā arī vērojama 
pozitīva tendence pieaugt audzēkņu skaitam pirmsskolas 
izglītības vecumposmā (dati no Vārkavas novada domes 
publiskajiem pārskatiem).
• Bezdarbs – kopš 2012. gada bezdarba līmenis Vārkavas 
novadā samazinājies par 7,6% un šobrīd tas ir 7% līmenī 
(Nodarbinātības valsts aģentūras dati).
• Sociālā palīdzība no pašvaldības budžeta – 2012. gadā 
sociālie pabalsti no pašvaldības budžeta sastādīja 10,10% 
(117 110,89 EUR) no kopējā budžeta, 2017. gada budžetā 
sociālie pabalsti sastādīja 3,07% (67 001,00 EUR) (dati no 
Vārkavas novada domes publiskajiem pārskatiem).
SM2 izvirzītie rādītāji:
• Uzņēmumu skaits (ekonomiski aktīvās statistiskās 
vienības) – 2012. gadā Vārkavas novadā reģistrētas 341 
ekonomiski aktīvās vienības, 2016. gadā – 320, ekonomiski 
aktīvo statistisko vienību skaits uz 100 iedzīvotājiem 
Vārkavas novadā ir 2,3 reizes lielāks kā Latgales reģionā 
kopumā (2017. gada dati šobrīd nav pieejami). No 320 
ekonomiski aktīvajām vienībām 186 ir pašnodarbinātās 
personas, 113 – zemnieku un zvejnieku saimniecības, 5 – 
individuālie komersanti, 16 – komercsabiedrības, 6 – fondi 
un nodibinājumi (CSP dati).
• Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) uz vienu personu 
– 2011. gadā ieturētais IIN uz vienu personu bija 156,54 
EUR, 2017. gadā tas ir 284, 29 EUR (raim.gov.lv dati).
• Teritorijas attīstības indekss – 2012. gadā Vārkavas 
novada teritorijas attīstības indekss bija -1,288, 2017. gadā 
tas pieaudzis līdz -0,983 (VRAA dati).
SM3 izvirzītie rādītāji:
• Iedzīvotāju un/vai uzņēmēju konsultatīvās padomes 
izveide – konsultatīvā padome nav izveidota, bet katru 
gadu tiek rīkotas sapulces ar iedzīvotājiem, kā arī 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem ir iespēja iesniegt domē 
savus iesniegumus, iniciatīvas, apmeklēt domes sēdes.
SM4 izvirzītie rādītāji: 
• Ceļu kvalitāte, kopgarums – 2012. gadā pašvaldības 
ceļu kopgarums bija 121 km (melnais segums 1,12 km, 
grants segums 85,11 km, bez seguma – 34,77 km), 2017. 
gadā tas pieaudzis līdz 147,68 km (1,12 km melnais 
segums, 96,65 km grants segums, 49, 91 km grants 

Vārkavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam
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segums). Kopš 2012. gada ir pieaudzis 
gan ceļu kopgarums, gan grants seguma 
ceļu garums, gan bezseguma ceļu garums 
(pašvaldība ņēmusi apsaimniekošanā 
daudzus jaunus ceļus pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas un iesniegumiem) (LVC dati).
• Daudzdzīvokļu māju sakārtošana – kopš 
2012. gada paveikti daudzi darbi – notikusi 
ēku/dzīvokļu reģistrācija Zemesgrāmatā, 
pārrēķināti un apstiprināti pakalpojumu 
tarifi, ēku apsaimniekošanas jautājumos 
tiek sasauktas iedzīvotāju sapulces, lai 
noskaidrotu visu iedzīvotāju viedokli.
SM4 izvirzītie mērķi:
• Lauksaimniecības zemju platība – kopš 
2012. gada sarukušas neapstrādātās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemju 
platības par 2,3% (LAD dati).
• Meža zemju platība – kopš 2012. gada 
meža zemju platības sarukušas par 4%.
• Aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
plānu izstrāde – aizsardzības un 
apsaimniekošanas plāni nav izstrādāti, bet 
tiek veikti neatliekamie uzturēšanas darbi 
konsultējoties ar atbildīgajām instancēm.
Katram no stratēģiskajiem mērķiem 
attīstības programmā izvirzīti uzdevumi 
– kopskaitā 27 uzdevumi, katram no 
uzdevumiem izvirzītas apakšrīcības 
– kopskaitā 69 rīcības. Visa attīstības 
programma pieejama Vārkavas novada 
domes internetvietnē, kur pieejami 
arī Investīcijas plāna atjauninājumi un 
papildinājumi.
Šobrīd uzsākti darbi pie Vārkavas 
novada domes Attīstības programmas 
2019. – 2025. gadam. Informācija par 
attīstības programmas izstrādes gaitu tiks 
atspoguļota gan inetrnetvietnē varkava.
lv, gan Vārkavas novada domes lapās 
sociālajos tīklos.
Atgādinām, ka spēkā joprojām ir arī 
Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības 
programma 2012. - 2030. gadam, 
kā arī Vārkavas novada teritorijas 
plānojums 2016. – 2026. gadam. 
Plānojot saimnieciskās darbības, aicinām 
pārbaudīt vai tās atbilst spēkā esošam 
teritorijas plānojumam.
Vārkavas novada attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam pārskats publicēts 
domes internetvietnē (www.varkava.lv). 

Projektu koordinatore Linda Pudule
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Vanagos norisinājās pasākums jauniešiem
 “Es un Vide – Simbioze”

Rudenīgā un dzestrā 26. septembra 
rītā Vārkavas novada  Upmalas 
pagasta  Vanagos norisinājās 
projekta “ES un VIDE – simbioze” 

pasākums, kura mērķis ir veicināt vides apzināšanos jauniešos. 
Šogad ap 240 jaunieši ir piedalījušies projekta pasākumos, un 
mums bija prieks ar Vārkavas novada jauniešiem kopā pavadīt 
šo dienu, kas tapusi kopā ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu.
Pasākuma laikā gatavojām dezodorantus, skrubjus un zobu 
pastas, daloties pieredzē par videi draudzīgajiem materiāliem. 
Pie ugunskura dalījāmies atklājumos un jaunumos, mielojāmies 
ar ugunskurā gatavotu maltīti, prakstiski veidojām ainavu un 
sakārtojām vidi, vācām un šķirojām atkritumus, mācījāmies atrast 
āderes, sajust, kā koki sadarbojas, kādas mijiedarbības saites 
pastāv dabā, izmēģinājām spēka un līdzsvara vingrinājumus kā 

arī meklējām dabas dāvanas mums. Papildus, iepazinām meža 
ekosistēmas elementus un sapratām, ko nozīmē bioloģiskā 
dauzdveidība.
Pasākums deva iespēju būt ne tikai dabas patērētājiem, bet arī 
mijiedarboties ar vidi, radot ainavu, bagātinot to ar praktiskiem 
vides objektiem un augiem kā arī savācot atkritumus Vanagu 
baznīcas apkaimē.
Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā! Novēlam, lai zaļi un 
videi draudzīgi ieradumi vairojas katra ikdienā un esam atbildīgi 
par to, ko radām pasaulē.  

Projekta koordinatore Lelde Kalinka

Vides sakārtošanas grupai darba bija visvairāk — vajadzēja iemācīties jaunas 
lietas par ainavu veidošanu, bija jāsavāc atkritumu un jāsakopj parka teritorija. 
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Vides   aizsardzības   un    reģionālās  attīstības   ministrijas 
(VARAM) rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2018” līdz šī gada 17.oktobrim vietnē www.
vietagimenei.lv ikviens var nobalsot un izteikt viedokli, 
kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība. Kopējais 
konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 eiro.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās 
jau otro gadu ar mērķi izcelt labākos piemērus un 
risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. 
Ir izveidota funkcionējoša un viegli pārskatāma 
tīmekļvietne, kurā ikviens var iepazīties ar pilnu 
informāciju par pašvaldībās pieejamām daudzveidīgām 
iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar 
bērniem. Dati tiek iegūti no pašvaldību iesūtītās 
informācijas.
Konkurss norit divās kārtās – pirmajā pašvaldību iesniegto 
informāciju apkopo un izvērtē VARAM veidotā komisija. 
Pamatojoties uz pieredzi un apkopotajiem datiem par 
pašvaldībām, iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai nobalsot 
par vairākām ģimenei draudzīgām pašvaldībām, bet arī 
novērtēt un sniegt savus priekšlikumus, autorizējoties ar 
sociālo tīklu kontiem Facebook, Draugiem.lv, Twitter vai 
e-pastu. Otrajai kārtai novembrī, kurā vērtēšanu veiks 
komisija klātienes vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības ar 
augstāko punktu skaitu katrā grupā – republikas pilsētu 
pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldības un pārējās novadu pašvaldības. 
Rezultāti tiks paziņoti 12.decembrī.
Viena no 119 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei 
draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu 30 
000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – balvu 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 
komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas 34 000 
eiro apmērā. Piešķirtās naudas balvas paredzētas 
izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm 
ar bērniem. Aktīvi balsojot un izsakot viedokļus, 
iedzīvotāji var palīdzēt savai pašvaldībai tikt arī pie 
jauna rotaļu laukuma elementa 3000 eiro vērtībā no 
konkursa lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki”.
Aicinām apmeklēt vietni www.vietagimenei.lv 
un nobalsot par, jūsuprāt, ģimenei draudzīgāko 
pašvaldību!

Arī Vārkavas novads piedalās konkursā
 «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība»

Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi pie 
pašu veidotā ziedu paklāja.

Arī   šajā  mācību   gadā   Vārkavas    vidusskolā   
turpināsies      projekta  “Atbalsts    izglītojamo   
individuālo kompetenču attīstībai» 
(8.3.2.2./16/I/001) pasākumi. Projekta ietvaros 
notiek pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides   kursu īstenošana robotikas jomā. 

Vārkavas vidusskolas skolotāja Silvija Vingre ir 
apguvusi profesionālās kompetences pilnveidi 
robotikas jomā 1.-6. klašu grupā, apgūstot 
robota konstruēšanu, programmēšanas pamatus 
“Scratch” jomā, robota motora vadību, sensorus un 
to izmantošanu. Darbā tiek izmantoti Makeblock 
robotu konstruktori. Oktobrī sāksies nodarbības 
skolēniem. Projekta ietvaros ir paredzēts, ka 
robotikas materiālus (komplektu) saņems arī 
skola. Šajā mācību gadā dosimies mācību vizītēs, 
lai praktiskās nodarbībās padziļinātu zināšanas 
un izpratni par fizikas, informātikas, dabaszinību 
mācību vielas teorētisko zināšanu praktisku 
pielietojumu  un veiktu paši eksperimentus. Projektā 
ir paredzētas konsultācijas 5.-7. klašu skolēniem 
matemātikas un dabaszinību cikla priekšmetos 
un pagarinātās grupas skolotāja palīgs, kurš vienu 
reizi nedēļā strādās ar tiem bērniem, kuriem 
nepieciešama individualizēta pieeja mācībām.

Informāciju  sagatavojusi Vārkavas vidusskolas 
direktore Inta Kivleniece

Projekta «Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai» 

aktivitātes Vārkavas vidusskolā 

AKTUĀLI



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    
novada internetvietnē: 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/

Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtie materiāli var 
tikt izmantoti publicitātes nolūkos! 

Svecīšu vakari Vārkavas 
novada kapsētās

20. oktobrī Rožkalnu pagastā: 
Augšmuktu kapos 13.00, Strodu kapos 14.00, 
Āpšu kapos 15.00, Lazdānu kapos 16.00.

27. oktobrī Vārkavas pagastā: 
Klaparu kapos 13.00, Borbaļu kapos 14.00, 
Stabuļnīku kapos 15.00, Pilišku kapos 16.00.

3. novembrī Upmalas pagastā: 
Vanagu kapos 13.30, Vārkavas kapos 15.00.


