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LAUKSAIMNIEKI AICINĀTI PĒC IESPĒ-
JAS ĀTRĀK NOSLĒGT EPS LIETOTĀJA  

LĪGUMU 
 
Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs 
tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS 
lietotājiem.   
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo 
gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elek-
troniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).  
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesnie-
gumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu iz-
mantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau 
nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lieto-
tāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu 
sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu sa-
ņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par 
EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpoša-
nas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi 
LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elek-
tronisko parakstu.  

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesnieg-
šana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauk-
saimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platī-
bu maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauk-
saimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rak-
stot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000.  

IZSOLE 
Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek 
pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs 
nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvār-
kava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, kadas-
tra Nr.76900050446, kas sastāv no zemes gaba-
la 10452 m2 platībā un nepabeigtas kultūras na-
m a  ē k a s  ( k a d a s t r a  a p z ī m ē j u m s 
76900050446001) ar kopējo platību 2074,90 
m2 par nosacīto cenu (trešās izsoles sākuma ce-
nu) 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro nulle centi). 
Izsole notiks 2016.gada 22.martā 
plkst.10.00 Vārkavas novada domē, kultūras 
centra zālē - Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas 
pagasts, Vārkavas novads. 

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 
15.martam. Tālrunis uzziņām – 29446486.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas 
novada domē vai mājas lapā www.varkava.lv. 

Nevērtējiet savu dienu pēc ievāktās ražas, 

bet pēc iedēstīto sēklu daudzuma!                                 

/R. L. Stīvensons/ 

Ievas Vaivodes foto. 

http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
mailto:klienti@lad.gov.lv


 
Paskaidrojuma raksts Vārkavas novada domes sais-
tošajiem noteikumiem Nr.105 „Grozījums Vārkavas 

novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegša-

nu Vārkavas novadā” 
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DOMES  LĒMUMI  2015. GADA  DECEMBRĪ, 2016. GADA JANVĀRĪ  
(SĒŽU PROTOKOLI, PIELIKUMI  UN AUDIOIERAKSTI - WWW.VARKAVA.LV) 

Decembrī notika Vārkavas novada 
pašvaldības domes Finanšu komite-
jas, Attīstības un infrastruktūras ko-
mitejas un Sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komitejas apvienotā 
sēde (22. decembrī) un domes kārtējā 
sēde (29. decembrī).  

Domes ārkārtas sēdē 2015. gada 
29. decembrī lēma: par pamatbu-
džeta 2015.gadam izdevumu tāmes 
grozījumu apstiprināšanu Vārkavas 
novada domes iestādēm; par streika 
dienas apmaksu; par grozījumu Vār-
kavas novada domes 2013.gada 
22.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.62 „Par sociālās palīdzības snieg-
šanu Vārkavas novadā”; par grozīju-
miem Vārkavas novada domes 2014. 
gada 28. marta saistošajos noteiku-
mos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Vārkavas novada administratī-
vajā teritorijā”; par adreses maiņu un 
nosaukuma piešķiršanu; par zemes 
vienību piekritību pašvaldībai; par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un 
zemes vienību piekritību pašvaldībai; 
par pamatlīdzekļu norakstīšanu; par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojuma piešķiršanu T. O.; par deleģē-
šanas līguma slēgšanu; par Vārkavas 
novada domes deputātes Ilgas Pokšā-
nes pilnvaru nolikšanu pirms termi-
ņa; par Vārkavas novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.107 “Par Vārkavas 
novada teritorijas plānojumu 2016.-
2026.gadam” apstiprināšanu. 
 
 

 APSTIPRINĀJA SAISTOŠOS NOTEI-

KUMUS, ATZINUMS NO VIDES AIZ-

SARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS AT-

TĪSTĪBAS MINISTRIJAS JAU SA-

ŅEMTS, SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

STĀJAS SPĒKĀ NĀKAMAJĀ DIENĀ 

PĒC TO PUBLICĒŠANAS „OZOLUPĒ” 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.105  „Grozījums Vārkavas novada 
domes 2013.gada 22.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.62 „Par sociālās 
palīdzības sniegšanu Vārkavas nova-
dā” un saistošos noteikumus Nr.106 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 
2014.gada 28.marta saistošajos notei-
kumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Vārkavas novada administratīva-
jā teritorijā”.  

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 29.12.2015. lēmumu 
Nr.252 (protokols Nr.19.,3&) 

 

Vārkavas novada domes 2015.gada 
29.decembra saistošie noteikumi Nr.105 
„Grozījums Vārkavas novada domes 2013. 
gada 22. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu 
Vārkavas novadā”” 
 

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

35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bēr-
nam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabine-
ta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

  
Izdarīt grozījumu Vārkavas novada domes 2013. 

gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par soci-
ālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” un izteikt 
noteikumu 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 
„30.1. trūcīgām ģimenēm (personām)” 
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APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 29.12.2015. lēmumu Nr.253 (protokols Nr.19., 4.§) 

 
Vārkavas novada domes 2015.gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 106 
„Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada 28.marta saistošajos noteiku-
mos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā te-
ritorijā”” 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,  
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309  

"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu 

  
Izdarīt Vārkavas novada domes 2014. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku cir-

šanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: Noteikumu 
4.punktu izteikt šādā redakcijā: 
1. „4. Vārkavas novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem Vārkavas pagastā un Rožkalnu pagastā – pārvaldes 
vadītājs (turpmāk – Amatpersona), Upmalas pagastā – vides inženieris (turpmāk – Amatperso-
na)”. 

2. Aizstāt noteikumu 5.punktā vārdu „Pārvaldē” ar vārdiem „attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Vārka-
vas novada administrācijā”. 

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus „Pārvaldes amatpersona” ar vārdu „Amatpersona”. 

4. Aizstāt noteikumu 9.punktā vārdu „Pārvaldē” ar vārdiem „Vārkavas novada domes ēkā un pa-
gastu pārvaldēs”. 

Paskaidrojuma raksts Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.106 

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2014. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.81 

„Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā” 

Domes priekšsēdētāja  A.Brakovska 

Domes priekšsēdētāja A.Brakovska 
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Vanagu skolas absolventes Annas Kārkles vadītās folkloras 
kopas „Ceiruleits” jaunākās grupas dalībnieki ved svētku dalīb-
niekus rotaļās.  

Janvārī notika divas Vārkavas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Attīstības 
un infrastruktūras komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

apvienotās sēdes (12. un 19. janvārī) un domes kārtējā sēde (26. janvārī).  

26. janvāra domes sēdē 
lēma: par Vārkavas pa-
matskolas reorganizāciju; 
par Vārkavas novada paš-
valdības 2016.gada amatu 
saraksta apstiprināšanu; 
par Vārkavas novada paš-
valdības  saistošo noteikumu 
Nr.108 “Par Vārkavas nova-
da pašvaldības budžetu 
2016.gadam” apstiprināša-
nu; par Vārkavas novada 
pašvaldības  saistošo notei-
kumu Nr.109 “Par Vārkavas 
novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2016.gadam” ap-
stiprināšanu; par Vārkavas 
novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr.110 „Par Vār-
kavas novada domes saisto-
šo noteikumu publicēšanas 
vietu” apstiprināšanu; par 
grozījumiem Vārkavas no-
vada domes 2010. gada 23. 
marta saistošajos noteiku-
mos Nr.12 „Par papildu ma-
teriālo palīdzību Vārkavas 
novadā”; par pašvaldības 
kustamās mantas atsavinā-
šanu; par atkārtotu izsoli un 
izsoles noteikumiem nekus-
tamajam īpašumam Pado-
mes ielā 45, Vecvārkavā, 
Upmalas pagastā, Vārkavas 
novadā; par nosaukuma 
piešķiršanu; par pamatlī-
dzekļu norakstīšanu; par 
nokavēto nekustamā īpašu-
ma nodokļu maksājumu pie-
dziņu bezstrīda kārtībā ap-
turēšanu; par zemes izno-
māšanu; par rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma 
slēgšanu un zvejas limita 
pašpatēriņa zvejai Lielajā 
Kalupes ezerā 2016.gadam 
iedalīšanu; par lēmuma pre-
cizēšanu; par izmaiņām 
Vārkavas novada dzīvokļu 
jautājumu komisijā; par pa-
matlīdzekļu norakstīšanu un 
pamatlīdzekļu ņemšanu uz-
skaitē; par pils projektu; 
par deputāta darba algas 
pamatotību; izskatīja iesnie-
gumus. 

 REORGANIZĒS VĀRKAVAS PAMATSKOLU 
Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības finanšu līdzekļu racio-
nālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu 
izglītības sistēmu Vārkavas novadā, un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās da-
ļas 8.punktu, un Izglītības likuma 23.panta otro daļu, un Vispārējās 
izglītības likuma 7.panta otro daļu, un ņemot vērā 19.01.2016. apvie-
noto komiteju sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome atklātā balso-
jumā (balsoja par: E.Vaivods, H.Ērgle, A.Vilcāne, A.Želvis, 
A.Brakovska, pret neviens, atturējās:  P.Šņepsts, A.Štagars, M.Bitinas, 
S.Medne)  nolēma: 

 ar 2016. gada 31. augustu reorganizēt Vārkavas pamatskolu par 
Vārkavas pirmsskolas izglītības iestādi „Cimdiņš” (juridiskā adre-
se: Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-
5337);  

 uzdot Vārkavas pamatskolas direktorei Skaidrītei Mednei norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo 
vecākus un brīdināt izglītības iestādes pedagogus  un darbiniekus 
par Vārkavas pamatskolas reorganizāciju; 

 uzdot Vārkavas novada domes Kancelejas nodaļai nosūtīt Domes 
lēmumu saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju; 

 Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc rakstiska sas-
kaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministri-
jas. 

 

 APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS UN 
SPECIĀLAIS BUDŽETS (saistošie noteikumu par budžetu stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, t.i., 29.01.2016.) 

 
Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumu 

Nr.3 ( protokols Nr.1/3) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.108 „Par Vārkavas novada 
pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu 

1. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gadam 

ieņēmumus EUR 1 516 257  apmērā saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus, 

atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām EUR 

1 704 268 apmērā, kā arī naudas līdzekļu un noguldījumu atliku-

mu gada sākumā EUR 241 141  un naudas līdzekļu atlikumu EUR 

10 000 gada beigās saskaņā ar 1. pielikumu. 

3. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumu atmaksu 

2016.gadā 53 130 EUR apmērā. 

4. Apstiprināt finansējumu Vārkavas un Rožkalnu pagastu pārvalžu 

funkciju nodrošināšanai no novada pašvaldības līdzekļiem  EUR 

114 015 apmērā. 

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus Vārkavas no-

vada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos  EUR 120 068  apmē-

rā. 
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6. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžetā  līdzekļus neparedzētiem gadī-

jumiem EUR 15 000 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Vārkavas novada pašvaldības budžeta 

grozījumiem Vārkavas novada dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas 

„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  Visus piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada pašvaldības 

budžeta grozījumos, kurus pieņem Vārkavas novada dome. 

7. Apstiprināt Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksa uz 1 audzēkni 2016.gadā par 

vienu mēnesi Vārkavas vidusskolā  EUR 71,23, Vārkavas pamatskolā EUR 149,58, Rimicānu PII 

EUR 124,35 saskaņā ar 2. pielikumu.  

8. Noteikt, ka programmas „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” un programmas „Mērķdotācijas 

pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-

šanas obligātajām iemaksām”, dotācijas mācību līdzekļu iegādei, dotācijas 1.-4. klašu skolēnu brīv-

pusdienām, izpildītājs ir Vārkavas novada domes administrācija. 

9. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes,  

administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – Vārkavas novada domes 

administrācija. 

10. Noteikt, ka Vārkavas novada domes grāmatvedības nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgu-

miem un kredītsaistībām 2016.gadā jānodrošina  Valsts kases kredītu pamatsummas atmaksa un 

kredītu procentu samaksa. 

11. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfi-

nansēto projektu izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada dome pieņem lēmumu par projekta 

realizēšanu un apstiprina projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2016.gadā plānota-

jam apjomam  iekļauj budžeta grozījumos. 

12. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 

attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši eko-

nomiskajām un funkcionālajām kategorijām, kādā tiem dome asignējusi līdzekļus izdevumu sadalīju-

mā pa atsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Nepieciešamības gadījumos savlaicīgi iesniegt 

budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs. 

13. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus atbil-

stoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstip-

rinātajiem ieņēmumiem. Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa saistības novada iestāžu vadītā-

jiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2016. gada apstiprinātā budžeta apjoma iestādei. 

14. Atbrīvot no pusdienu ēdināšanas izdevumu segšanas novada pamatizglītības un vispārējās izglītī-

bas iestāžu 5.-12. klašu skolēnus līdz 2016.gada 31.decembrim. 

15. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti ar attiecī-

gās iestādes budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību par nepilnīgu no-

dokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma likumā noteiktajā kārtībā. 

16. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” prasībām. 

17. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un finan-

šu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza. 

18. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl 

tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju. 

Domes priekšsēdētāja  A.Brakovska 
 

Paskaidrojuma raksts un Vārkavas novada domes priekšsēdētājas ziņojums 
par Vārkavas novada pašvaldības 2016.gada budžetu 

 
Vārkavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta sagatavošana.  
Vārkavas novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budže-
tiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, likumā  
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„Par valsts budžetu”, Ministru kabineta noteiku-
mos un citos normatīvajos aktos paredzētās pra-
sības. 
Vārkavas novada pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā bu-
džeta ieņēmumus 2016.gadā veido autoceļu 
transferti, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un 
dāvinājumi. 
Kopējais iedzīvotāju skaits Vārkavas novadā 
pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas 2016. 
gada janvārī 2125 – iedzīvotāji: 
Rožkalnu pagastā –718, 
Upmalas pagastā –780, 
Vārkavas pagastā –627. 
Vārkavas novada teritorijas kopplatība –
28 788,2 ha: 
Rožkalnu pagastā  -11 152,2 ha; 
Upmalas pagastā - 9 796,7 ha; 
Vārkavas pagastā  - 7 858,3 ha. 
Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas 
novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie 
bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām 
uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā 
situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā 
bezdarba līmenis Latgalē 2016.gada janvārī 
8,7%. (2014.gada attiecīgajā periodā – Latvijā 
17,8% ) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kop-
skaita.  
Demogrāfiskā situācija 2015. gadā saglabāju-
sies iepriekšējā gada līmenī Vārkavas novadā pie-
dzimuši 17  (2014.gadā – 17), miruši – 34 
(2014.gadā – 46), noslēgtas 2 laulības (2014.gadā 
– 2). 
2016. gadā un turpmākajos trijos gados 
Vārkavas novada pašvaldības galvenais uzde-
vums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzī-
votāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiro-
pas Savienības finansēto novada attīstības pro-
jektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks 
realizēti saskaņā ar Vārkavas novada pašvaldības 
attīstības programmu. 
Saskaņā ar  2012.gada 18.decembrī valdībā ap-
stiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem 
par garantēto minimālo ienākumu līmeni, sākot 
no 2013.gada pašvaldības pilnībā finansē garan-
tētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta izmak-
su  iedzīvotājiem, un tas noteikts ir 49,80 eiro 
apmērā. Lai mazinātu sociāli ekonomiskās prob-
lēmas iedzīvotājiem, Vārkavas novada pašvaldība 
2016.gadā ir pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta 
formu piemērošanu novada iedzīvotājiem. Tās ir: 
brīvpusdienas visiem Vārkavas novada vispāriz-
glītojošo iestāžu bērniem (izņemot 1. - 4. klasi), 
bērna piedzimšanas pabalsts novadā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem, vienreizējs pabalsts medicī-
nas pakalpojumu daļējai apmaksai, mājokļa pa-
balsts, vienreizējs ārkārtas pabalsts krīzes situā-
cijā nonākušai personai (ģimenei), pabalsts aprū-
pei vientuļiem cilvēkiem, pabalsts audžuģime-

nēm, mācību pabalsts bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem, kuri turpina mācības līdz 24 gadu 
vecumam, mājokļa pabalsts bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, kuri turpina mācības līdz 24 
gadu vecumam, pilngadību sasniegušam bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzī-
ves uzsākšanai, mācību līdzekļu iegādei katram 
skolēnam, vienreizējs pabalsts no apcietinājuma 
atbrīvotām personām, vienreizējs transporta pa-
kalpojums hemodialīzes pacientiem, bēru trans-
porta pabalsts, bēru pabalsts, pabalsts asins do-
noriem, vienreizējs pabalsts represētām perso-
nām un pirmās grupas invalīdiem.  
Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielā-
kais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī ze-
mais atalgojums. Lai arī minimālās algas palieli-
nāšana pēdējos gados valstī ir notikusi, sociālā 
nevienlīdzība joprojām pastāv un, pieaugot patē-
riņa cenām, arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzī-
ba. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, pašvaldī-
ba 2016.gadā un turpmākajos gados centīsies 
līdzsvarot atalgojumu zemāk atalgotajām iedzīvo-
tāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.  
 2015 .gadā Vārkavas novada pašvaldība  realizēja 
šādus projektus:   

 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā, 
Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012; 

 Tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite”, 
Nr.14-03-LL12-L413201-000005; 

 Skolas novadpētniecības muzeja telpu re-
monts un iekārtošana, Nr.13-03LL12-L413204
-000015; 

 Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana 
Vārkavas novadā, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VARAA/039. 

Sakarā ar iepriekšējā plānošanas perioda noslēg-
šanos un jaunā plānošanas perioda 2015.-2020. 
gadam uzsākšanu 2016. gadā plānots ir piedalī-
ties LEADER un ES izsludinātos projektu kon-
kursos.   Šī gada pirmajā pusgadā ir plānots uz-
sākt pašvaldības ceļu rekonstrukcijas projektus. 
Projekti tiks īstenoti kopā ar Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasāku-
mā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” atklātu iesniegumu konkursu vei-
dā. 2016.gadā Vārkavas novada pašvaldības uz-
devums ir esošo pašvaldības iestāžu un struktūr-
vienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpo-
jumu nodrošināšana.  

Informācija par Vārkavas novada paš-
valdības  pamatbudžetu 

 
PAŠVALDĪBAS  PAMATBUDŽETS  

 
Ieņēmumu daļa. 
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Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi          euro 1 516 257 apmērā, tai skaitā: 
- nodokļu ieņēmumi                                                                            euro   569 073 
- nenodokļu ieņēmumi                                                                        euro     11 206 
- transfertu ieņēmumi                                                                         euro    911 118 
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                               euro    24 860 
 
2. Izdevumu daļa. 
Pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi             euro 1 704 268 apmērā, tai skaitā: 
- vispārējie valdības dienesti                                                               euro   428 618 
- sabiedriskā kārtība un drošība                                                         euro        6 672 
- ekonomiskā darbība                                                                           euro    259 574 
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                         euro     97 506 
- vides aizsardzība            euro     16 020 
- atpūta, kultūra un reliģija                                                                 euro   136 441 
- izglītība                                                                                                 euro    576 098 
- sociālā aizsardzība                                                                              euro    183 339 
 
3. Finansēšana. 
Aizņēmumu atmaksa                                                                            euro    53 130  
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                           euro    241 141  
Vārkavas novada domes parāds uz 2016. gada 1. janvāri              euro  252 980,86                               
t. sk. Valsts kasei                                                                                    euro  252 980,86   
 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  A.Brakovska    

Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1/4) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.109 „Par Vārkavas novada pašvaldības  speciālo  
budžetu 2016.gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašval-

dību budžetiem” 16.,17.pantu 
 

1. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gadam ieņēmumus EUR 87 238 

apmērā un izdevumus EUR 114 794 apmērā ar budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 

31 957,03 apmērā un uz gada beigām EUR 4401,03 apmērā saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Noteikt, ka speciālā budžeta līdzekļi dabas resursu nodoklis EUR 2152 tiek izlietoti zemes gabala 

Vecvārkavas centrā sakārtošanai saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2016.gadam ar budžeta lī-

dzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 1964,26 un ieņēmumus EUR 0 apmērā un izdevumus 

EUR 1964,26 saskaņā ar izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem par ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojumu. 

Informācija par Vārkavas novada paš-
valdības  speciālo budžetu 
 
 1. Ieņēmumu daļa. 
Pašvaldības 2016. gada speciālajā budžetā plā-
noti ieņēmumi euro  87 238 apmērā. 
2. Izdevumu daļa. 
Pašvaldības 2016. gada speciālajā budžetā plā-
noti izdevumi euro 116 758 apmērā, tai skaitā:  

 ceļu uzturēšana ziemas periodā euro 8 100; 
grants seguma mehanizēta atjaunošana euro  
20 440;  

 autoceļu kopšana euro  6 150; 

 ceļa zīmju izgatavošana euro 630;  

 tehnisko projektu izstrāde euro 3670;  

 būvuzraudzība euro 7 565; 

 ceļu remontdarbi euro 66 087; 

 nekustamā īpašuma sakārtošana Vecvārkavā  
euro 2 152; 

 ziedojumu dāvinājumu izlietojums euro  
1 964. 

 
  Vārkavas novada domes  

      priekšsēdētāja A.Brakovska    
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 NOSAKA DOMES SAISTOŠO NOTEIKU-
MU PUBLICĒŠANAS VIETU  

2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 
8.oktobra likums „Grozījumi likumā „Par pašval-
dībām””, saskaņā ar kura nosacījumiem ir pare-
dzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību sais-

tošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību 
novada domēm līdz 2016.gada 30.jūnijam no-
teikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Sais-
tošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir 
pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas 
izdevumā. 

APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes 2016. gada 26.janvāra lēmumu Nr. 4 (prot. Nr.1/4.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.110 „PAR VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠO  

NOTEIKUMU  PUBLICĒŠANAS VIETU” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 

2. Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Vārkavas novada pašvaldības 
informatīvais izdevums “Ozolupe”, reģistrācijas numurs 000740194. 

Vārkavas novada pašvaldības dome no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) jau  
ir saņēmusi atzinumu par šiem saistošajiem noteikumiem, līdz ar to tie šajā numurā tiek publicēti un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas (2016. gada 11. februārī).  

Vārkavas novada domes 2016. gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 110 „Par Vārka-
vas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” paskaidrojuma raksts 

Domes priekšsēdētāja  A.Brakovska 

 IZMAIŅAS DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU KOMISIJĀ  
Janvāra sākumā dome saņēma Vārkavas novada Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājas Ženi-
jas Ciršas  iesniegumu par atbrīvošanu no amata un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta pirmo daļu, un ņemot vērā 19.01.2016. apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, Vārkavas novada dome nolēma: atbrīvot Ž. Ciršu Vārkavas novada Dzīvokļu jautāju-
mu komisijas priekšsēdētājas amata un izsludina pieteikšanos Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu 
komisijas locekļa amatu. 

Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu 
jautājumu komisijas locekļa amatu  
Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 19. feb-
ruāra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pa-
gasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām 28239646. 

http://m.likumi.lv/ta/id/277314-grozijumi-likuma-par-pasvaldibam-
http://m.likumi.lv/ta/id/277314-grozijumi-likuma-par-pasvaldibam-
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IESTĀŽU JAUNUMI 

Jaunas aktivitātes IAC 
„Vanagi” 
Šobrīd lupatu deķi, celiņi, pa-
liktņi aizstāj dārgos paklājus. Tie 

ir plaši pieprasīti ne tikai košo 
krāsu un pieejamās cenas dēļ – 
lupatu celiņi īpaši izceļas uz da-
biska koka dēļu grīdas. 
Lupatceliņu gatavošanas tehno-
loģijas apgūstam arī Vanagos, 
IAC, sākot ar februāri – trešdie-
nās plkst.15.00 Ināras Kļavinskas 
vadībā. 
Februāra beigās skatītājiem no-
dosim jaunu izstādi, kurā gods 
tiks parādīts lakatiņiem.  Pagāju-
šā gadsimta 50., 60. un pat 70. 
gados Vanagu pusē ir darbojušās 

audējas, kuras audušas skaistus 
lakatiņus: Anna Vjakse, Domi-
celija Vaivode, Monika Kļavin-
ska, Veneranda Patmalniece, 
Anastasija Vilcāne … 
Arī vēl tagad 70, 80 gadīgās sie-
vas uzsien šādus lakatiņus, ejot 
uz baznīcu, braucot ciemos vai 
kādās citās darīšanās uz pilsētu 
vai arī ikdienā, kad uzņem ciemi-
ņus savās mājās. Uz tikšanos IAC 
„Vanagi”! 

IAC „Vanagi” vadītāja  Janīna 

Praņevska 

Jaunais 2016. gads skolas 
dzīvē iesākās ar spalgu salu, 
kad aukstuma dēļ daļa sko-
lēnu bija izvēlējusies mācī-
šanos mājās. 
Tā kā laiks bija pietiekoši auksts, 
tad visiem skolēniem tika dota 
iespēja pilnveidot savu slidot-
prasmi skolas slidotavā. 
19. janvārī skolā sadarbībā ar 
Vārkavas novada novadpētniecī-
bas muzeju – kultūrvēstures un 
tūrisma centru notika barikāžu 
laika atceres pasākums. Ar 1991. 
gada vēstures notikumiem klāte-
sošos iepazīstināja skolas direk-
tore Anita Vilcāne, muzeja vadī-
tāja Elvīra Āboliņa, barikāžu lai-
ka aculiecinieki no Preiļiem – 
Anna un Pēteris Bernāni un mū-
su novada iedzīvotāja Tekla Ra-
manovska. Pasākuma dalībnie-
kiem tika dota iespēja noskatīties 
īsfilmu „Kā cilvēki cīnījās par ne-
atkarību” un aplūkot nelielu eks-
pozīciju un grāmatu izstādi par 
barikāžu laiku. Ar ziediem tika 
sveikti arī mūsu skolas pārstāvji, 
kuri piedalījās 1991. gada janvāra 
notikumos Rīgā. Vēlāk visi pie 
ugunskuriem dziedājām dzies-
mas un baudījām miežu biezput-
ru, klausījāmies barikāžu dalīb-
nieku atmiņas (attēlā). 
27. janvārī Vineta Macuļēviča (5. 
kl.) piedalījās Dienvidlatgales 
Rotaļnieku  konkursā un izcīnīja 
1. pakāpes diplomu. 
Visus sasmīdināt Dienvidlatgales 
Anekdošu konkursā centās Mār-
tiņš Upenieks (1. kl.), Raitis Do-
muļevs (6.kl.), Kristians Plots 
(7.kl.). Visi trīs zēni izcīnīja 1. pa-

kāpes diplomus un tiesības pie-
dalīties konkursa finālā Rīgā. 
Starpnovadu krievu valodas 
olimpiādē  Ruslana Rudenko (11. 
kl.) ieguva 1. vietu. 
Programmas „Skolas auglis” ie-
tvaros mūsu skolas skolēni līdz 
26. februārim turpinās saņemt 
augļus un dārzeņus. Skolā veik-
smīgi tiek ieviesti jaunie veselīga 
uztura lietošanas noteikumi. Lai 
izvairītos no gripas, regulāri tiek 
vēdinātas telpas, lietots veselīgs 
uzturs un, protams, sports. 
12. janvārī Vārkavas vidusskolas 
skolēni piedalījās „Mazās balvas” 
sacensībās un ieguva godalgotas 
vietas:  1. vieta - Elizabetei Maijai 
Somei 1000 m soļošanā un  lodes 
grūšanā, Melisai Vanagai 1000 m 
skriešanā, Kristeram Lācim  
augstlēkšanā, Uldim Gavaram 
lodes grūšanā; 2. vieta – Ralfam 
Vilcānam tāllēkšanā, Rinaldam 
Božim lodes grūšanā, Andim 
Briškam – 60 m skriešanā, 60 m 

barjerskrējienā, 1000 m skrieša-
nā; 3. vieta – Ancei Jaudzemai 
1000 m skriešanā, Sanijai Pop-
lavskai tāllēkšanā, Ralfam Vilcā-
nam 60 m skriešanā, Melisai Va-
nagai augstlēkšanā, Kristeram 
Lācim 60 m skriešanā, Dāvim 
Salcevičam 1000 m soļošanā, 
Patrikam Pākstem lodes grūšanā. 
27. janvārī mūsu skolas  skolēni 
piedalījās LČ Latgales zonas sa-
censībās Jēkabpilī, kur Kristers 
Lācis ieguva 3. vietu augstlēkša-
nā, Uldis Gavars un Melisa Va-
naga ieguva iespēju piedalīties 
finālā. 
Tie lasītāji, kuri piedalījās Bērnu 
žūrijas grāmatu lasīšanā, pašreiz 
aizpilda grāmatu izvērtējuma an-
ketas, lai noskaidrotu, kuras grā-
matas bija interesantākās. 
Turpmākajā nedēļā strādāsim pie 
projektu darba. 
 
Vārkavas vidusskolas skolotājas 

S. Stankeviča, H. Ērgle  
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     Janvāris Vārkavas pamatskolā 
 No 4.janvāra līdz 18.janvārim vēstures un klašu audzināšanas 
stundas tika veltītas pārrunām, filmu skatīšanai un prezentāciju 
gatavošanai par barikāžu laiku, kurš notika pirms 25 gadiem. 
20.janvārī pie skolas tika iekurts Barikāžu atceres ugunskurs. 
 Skolā ir tradīcija rīkot jaunā gada karnevālu. Šogad tas notika 
15.janvārī. Pasākumu organizēja skolas padomes vecāki  kopā ar 
skolēnu pašpārvaldi. Vecmāmiņa (Sindija Edīte Upeniece, 7.kl.) 

un vectētiņš (Edgars Nikiforovs, 8.kl.) bija vadītāji klašu sagatavoto priekšnesumu daļai, savukārt 
skolas padomes priekšsēdētāja Rūta Raudziņa vadīja spēļu un atrakciju pasākuma daļu. Notika 
balsošana par interesantākajām un oriģinālākajām maskām. Uzvarētāji saņēma saldas balvas, ko 
sarūpēja skolas padomes locekle Anna Kirilova. 

 Jau daudzus gadus Vārkavas pamatskolas skolēni skolotāja Mindauga Bitinas vadībā apgūst ceļu 
satiksmes noteikumus un piedalās CSDD rīkotajā konkursā „Gribu būt mobils”. 6.-8.klases ko-
manda „Akmentiņi” (Edgars Nikiforovs, Oļegs Kitajevs, Dmitrija Furtikovs, Viesturs Spūlis, Iļja 
Kirilovs) piedalījās neklātienes konkursā. No Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Daugavpils, 
Ilūkstes, Dagdas, Krāslavas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, 
Vārkavas, Viļānu un Rēzeknes novadu skolām piedalījās 70 komandas, pusfinālā iekļuva 10, starp 
tām arī „Akmentiņi” no Vārkavas pamatskolas. 26.janvārī Preiļos notika Latgales reģiona pusfi-
nāla sacensības, kur klātienē skolēni veica velosipēda aprīkojuma testu, ceļazīmju izvietošana uz 
interaktīvā galda, nepareizo zīmju nosvītrošanu satiksmes shēmā un rādīja sagatavoto mājas dar-
bu par izmaiņām satiksmes noteikumos. Konkursā komanda saņēma diplomu par piedalīšanos 
pusfinālā. 

 Vizuālās mākslas pulciņa 8 dalībnieki kopā ar skolotāju Astrīdu Spūli veidoja kolāžu konkursam 
un ieguva brīvbiļetes uz Jelgavas Ledus skulptūru festivālu 6.februārī. 

 Janvārī skolēni baudīja slidošanas priekus uz Pēterim Spūlim piederošā dīķa. Paldies saimnie-
kam par šo iespēju! 

 Skolēni bauda Eiropas Savienības atbalsta programmu „Skolas auglis” un „Skolas piens” produk-
tus. Pienu piegādā  a/s „Preiļu siers”, bet ābolus, bumbierus un burkānus - individuālā saimniecī-
ba „Veclaudas”.  Skolēni un skolēnu vecāki piedalījās pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta „Bior” veiktajā anketēšanā par veselīgu  uzturu. 

 Februārī gatavojamies projektu nedēļai, kura šogad veltīta Burvīgās lasīšanas pasaules izzināša-
nai un piedāvātajām iespējām. 17.februārī skolā pasākums „Popiela”.   

 Diagnosticējoši darbi februārī: 7.februāris -latviešu valoda (mutvārdu daļa) 6.klasei, 18.februāris-
latviešu valoda (mutvārdu daļa)3.klasei, 18.februāris - dabaszinātnes 9.klasei, 23.februāris-
matemātika 8.klasei, 24.februāris - latviešu valoda (rakstu daļa) 6.klasei, 25.februāris - latviešu 
valoda (rakstu daļa) 3.klasei, 1.marts - matemātika 6.klasei, 2.marts - matemātika 3.klasei,  
8.marts - dabaszinības 6.klasei. 

 
Informāciju sagatavoja Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte Medne 

Vanagos sekmīgi īstenojas idejas 
 

Gandarījums un prieks par izremontēto IAC 
“Vanagi” zāli! Paldies par finansējumu un 
atbalstu novada vadībai un deputātiem. Pal-
dies par kvalitatīvu darbu būvuzņēmumam 
SIA „LD Būve”. Rezultāts priecēs visus! 
Es priecājos par sadarbību ar bijušajiem ko-
lēģiem, par katru, kurš iesaistās IAC 
„Vanagi” aktivitātēs, kā arī labprāt dalās ar 
mums savās zināšanās un pieredzē. 
Prieks par katru iedzīvotāju, kas nevis nos-
katās, izsaka kritiku un jautā “Kāpēc?”, bet, 
kas saka „Kāpēc nē?” un piedalās jaunu ideju 
realizēšanā. Būsim aktīvi arī turpmāk un sa-

kopsim vidi sev apkārt, tie taču ir mūsu Vanagi! (Attēlā: pirms pāris nedēļām tvertais mirklis IAC 
zāles remonta laikā.) 
 

                                                                                IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska 
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   Reģistrētas dzimšanas pavisam – 9 (par 8 ma-
zāk nekā 2014.gadā), t.sk. 3 meitenes: Evelīna, 
Anna Marija, Marta; 6 zēni: Nikita, Jēkabs, Rei-
nis, Vairis, Dairis, Andis. Svinīgos apstākļos bēr-
nu reģistrācija nav notikusi. 
   Laulībā dzimuši 2 bērni: no tiem 2 bērni vecā-
kiem ir pirmdzimtie. Ar paternitātes noteikšanu 
reģistrēti 7 bērni. 4 bērni reģistrēti ar paternitātes 
noteikšanu jau kā otrais un trešais bērns, vecā-
kiem laulība joprojām nav reģistrēta. Dzimšanas 
reģistru ierakstu skaits bez ziņām par bērna tēvu 
-0. 

   Reģistrētas laulības pavisam – 2,  t.sk. dzimt-
sarakstu nodaļā - 2  svinīgi reģistrētas, jaunlaulā-
tie vecumā no 23-26 gadi, visiem pirmā laulība. 
   Reģistrētas miršanas pavisam – 14, t.sk.  8 sie-
vietes, no tām vecākajai 94 gadi; 6 vīrieši, no tiem 
jaunākajam 27 gadi. Mirušo personu vecums no 
1921. - 1988.g. 
   Vārda, uzvārda maiņas pieteikumi 2015.gadā 
nebija saņemti. 
 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Rusiņa 

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2015. gadu 

Tā kā civilstāvokļa aktus var reģistrēt jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā, Vārkavas 
novada Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi ziņas par visiem Vārkavas novadā deklarē-

tajiem iedzīvotājiem, kas 2015. gadā ir dzimuši, devušies mūžībā.  

Ancāne Anna Rožkalnu pag. 

Augšpūls Kārlis Rožkalnu pag. 

Beinaroviča Oksana Vārkavas pag. 

Bistrova Sofija Vārkavas pag. 

Čubreviča Magdalēna Vārkavas pag. 

Kušners Ivo Upmalas pag. 

Lagzdiņa Linda Rožkalnu pag. 

Lozda Vairis Rožkalnu pag. 

Nazaruks Dairis Vārkavas pag. 

Norkārklis Jēkabs Rožkalnu pag. 

Norkārklis Salvis Rožkalnu pag. 

Plone Evelīna Vārkavas pag. 

Purviņš Andis Upmalas pag. 

Raubišķis Reinis Upmalas pag. 

Štamere Marta Upmalas pag. 

Tihomirovs Nikita Rožkalnu pag. 

Verjovkins Konstantīns Rožkalnu pag. 

Zabalujevs Rolands Vārkavas pag. 

2015. GADĀ DZIMUŠIE  

 
Vārkavas novada dome sirsnīgi sveic 

jaundzimušo vecākus un novēl  
mazajiem augt veseliem un  

laimīgiem! 

2015. GADĀ MŪŽĪBAS CEĻOS  DEVUŠIES 
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Vārkavas novada dome  izsaka visdziļāko līdzjūtību mūžībā aizgājušo  iedzīvotāju tuviniekiem.  

BIEDRĪBU VĒSTIS 

Mīļš paldies 
visiem biedrī-
bas  „Dzintars 
2007” organi-
zētā labdarī-

bas pasākuma „Nāc līdzās Ziemassvētkos” 
atbalstītājiem un apmeklētājiem pagājušā 
gada 22.decembrī! 
Sirsnīgi pateicamies par brīnišķīgajiem priekšne-
sumiem – dziesmām un dzejas rindām: Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un skolo-
tājām, Rožkalnu pagasta vokālajam ansamblim 
„Savādi gan”,  Gunitai Lazdānei un Mairim Orma-
nim,  Jurim Ostrovskim no grupas „Dvinskas mu-
zikanti”, Andrim Ziemelim no grupas „Zenīts” un 
Fredim Bergmanam no Riebiņiem. 
Liels paldies pasākuma apmeklētājiem, mājražotā-

jai Aļonai Karnickai un  
biedrības „Dzintars 
2007” biedriem par 
sarūpētājām dāvani-
ņām Rožkalnu pagasta 
vientuļajiem pensionā-
riem. 
Esam pateicīgi Rožkal-
nu pagasta pārvaldes 
vadītājai Mairitai Stulpiņai un šoferim Agrim Laz-
dānam, kuri palīdzēja nokļūt pie trīspadsmit  mū-
su pagasta vientuļajiem senioriem mājās, aprunā-
ties  ar viņiem un iepriecināt ar labdarības pasāku-
mā „Nāc līdzās Ziemassvētkos” sarūpētajām dāva-
niņām. 

Biedrības „Dzintars 2007” valde 

„Svarīgs nav mūsu darbu lielums, 
 bet gan mīlestības daudzums, 
 ko mēs ieliekam savos darbos.”                                                                                            

/Māte Terēze/ 
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30.janvārī Preiļu novada Kul-
tūras centrā jau otro gadu no-
risinājās biedrības „Asmu Lat-
galīts” organizētā Latgales Ga-
da balvas pasniegšanas cere-
monija. 
Šogad bija saņemti 35 iesniegumi no 
dažādiem Latgales novadiem, viņu 
vidū arī Stuburu ģimene no Vārka-
vas pagasta, kas bija pieteikta nomi-
nācijā „Latgales Gada ģimene”. Stu-
buru ģimeni apbalvošanai izvirzīja 
Vārkavas novada pašvaldība, kas ļoti 
lepojas ar šo un itin visām Vārkavas 
novada stiprajām ģimenēm un uz-
skata, ka Stuburu ģimene ir pelnīju-
si saņemt šo nomināciju par to, ka 
viņi savā ikdienā, savā dzīvē ar savu 
darbu, ar savu stāju iemieso to, ko 
mēs gribēt redzēt visā valstī, visos 
novados – stipras ģimenes, izturīgas 
ģimenes un pamatā laimīgas ģime-
nes, kuras ieaudzina saviem bēr-
niem latgalisko dzīvesziņu, lai viņi 
dzīvotu un strādātu, veidotu savas 
ģimenes šeit, Latgalē. Kur slēpjas 
viņu spēks, izturība un laime? Ap-
kārtējie zina stāstīt, ka Stuburi ir 

lieliska, saliedēta, ļoti 
radoša, latgaliska, 
strādīga un slavena 
ģimene Vārkavas no-
vadā. Zinaīda un Gu-
nārs Stuburi ir Vārka-
vas pagasta Borkovas 
iedzīvotāji. Viņi ģime-
nē iz izaudzinājuši trīs 
bērnus: Arti, Raiti un 
Gunu. Ģimenei ir sava 
zemnieku saimniecība 
„Mežlejas”, kurā gal-
venā nozare ir piena 
lopkopība. Ģimene 

apsaimnieko apmēram 100 ha ze-
mes. Arī dēli ir iemīlējuši savu dzim-
to vietu, tādēļ jau paralēli studijām 
ir izveidojuši savas saimniecības un 
kļuvuši par jaunajiem lauksaimnie-
kiem, tādējādi jau paredzot dzīvot 
šeit, laukos. Meita Guna studē Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātē. 
2005. gadā Stuburu ģimene bija iz-
virzīta no Preiļu rajona doties uz 
tikšanos ar Valsts prezidenti Vairu 
Vīķi – Freibergu, lai kopā iedegtu 
Ziemassvētku egli. Vārkavas novada 
dome katru gadu valsts svētkos ap-
balvo novada iedzīvotājus par dažā-
diem sasniegumiem ar Goda un At-
zinības rakstiem. 2013. gadā ar Atzi-
nības rakstu tika apbalvots Artis 
Stuburs – par pašaizliedzīgu darbu 
lauksaimniecības attīstības veicinā-
šanā Vārkavas novadā un Guna Stu-
bure tika apbalvota kā viena no 
četriem brīvprātīgajiem jauniešiem 
– Vārkavas novada Jauniešu studi-
jas dalībniekiem – par aktīvu un 
brīvprātīgu darbu, dažādojot Vārka-
vas novada sabiedrisko dzīvi, popu-
larizējot novadu. Šogad Stuburu 

ģimene ir saņēmusi Latvijas Lauku 
konsultācijas centra Preiļu biroja 
balvu nominācijā „Ģimene lauku 
sētā”. Ģimenē katram ir savs hobijs: 
Zinaīda un Raitis piedalās Vārkavas 
pagasta amatierteātrī „Kulda”, Guna 
un Artis dejo Riebiņu jauniešu tautu 
deju kolektīvā „Strūga”; visi ģimenes 
vīrieši – Gunārs, Artis un Raitis – ir 
aktīvi mednieki Vārkavas pagasta 
medību kolektīvā. Ģimenei ir ļoti 
daudz draugu un tagad īpaši jaunie-
šu, kuri bieži viesojas pie Stuburu 
jaunatnes. Stuburu ģimene ir ļoti 
viesmīlīga, ciemiņi vienmēr var bau-
dīt ļoti garšīgus ēdienus un saimnie-
ce allaž gādā arī ciemakukuli līdzi 
ņemšanai. Ģimene aktīvi piedalās 
dažādos pasākumos, svētkos un 
sporta sacensībās. 
Pasākuma fotogrāfijas atroda-
mas:  www.fb.com/asmulatgalits, kā 
arī daļa fotogrāfiju www.varkava.lv. 

Attēlā: Stuburu ģimene pēc Latga-
les Gada balvas pateicības raksta 
saņemšanas (no kreisās) - Raitis, 
Guna, Zinaīda,  Gunārs un Artis.  
(S. Rogozinas foto.) 
 

Informāciju sagatavoja Maija 
Praņevska, izmantotas biedrības 

„Asmu Latgalīts” publikācijas, 
kā arī materiāli no pretendentu 

pieteikuma anketas (autore Inta 
Kivleniece) 

AKTUĀLI 

Nākamā atkritumu izvešana - 
2016. gada 18. februārī  
 
Pamatojoties uz vienošanos starp Vārkavas 
novada domi un SIA „Preiļu saimnieks”, SIA 
„Preiļu saimnieks” turpina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Vārkavas novadā, līdz paš-
valdība likumā noteiktajā kārtībā būs izvēlēju-
sies jaunu apsaimniekotāju. 
Klientiem, kuriem ar SIA „Preiļu saimnieks” ir 
noslēgti līgumi par cieto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, nākamā atkritumu izvešana 
būs 2016. gada 18. februārī. 

Topošie studenti ir aicināti pieteikties LU 
Fonda stipendijām 
 
Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties 
Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 
2016./2017. akadēmiskajā gadā. Līdz 11. martam varēs pie-
teikties ne vien tradicionāli piedāvātajām Ceļamaize” un 
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām Latvijas 
Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām 
studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. Pieteikties sti-
pendijām, kā arī saņemt izsmeļošu informāciju, ir iespē-
jams, aizpildot attiecīgu on-line pieteikuma anketu un aug-
šupielādējot nepieciešamos dokumentus mājas lapā 
www.fonds.lv.  

APSVEICAM 

„Latgales Gada balvas 2015” nominantu vidū Stuburu ģimene no  
Vārkavas pagasta  

Vārkavas novada pašvaldība sirsnīgi 
sveic arī Latgales Gada aktīvākā 

jaunieša balvas saņēmēju  
Stanislavu Maļkeviču, kas ir 
Vārkavas novada Vanagu tautas 

deju kopas dalībnieks! 

http://www.fb.com/asmulatgalits
http://www.fonds.lv
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AS “Latvenergo” 2016. gadā turpinās atbalstu norēķiniem par 
elektroenerģiju 

No 2016.gada 
1. ja nvāra  AS 
“Latvenergo” tur-
pinās nodroši-
nāt  elektroener-

ģiju par zemāku cenu valsts noteiktām 
mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, 
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 
I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, ku-
ru aprūpē ir bērns invalīds. 
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. ga-
dā  daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 
un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja 
bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 
izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties 
par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam 
Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši 
izvēlētajam Elektrum produktam.  
Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaim-
niecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru 
aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var sa-
ņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilo-
vatstundām. 

Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē 
ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem at-
balstam būs jāpiesakās elektrum.lv.  
Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 
2015.gadā, tirgotājs atkārtoti pārbaudīs infor-
māciju un atbalstu piešķirs automātiski.  
Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug 
bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina 
mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv. 
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbal-
sta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trū-
cīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, 
kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet ne-
var vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām perso-
nām.  
Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attieci-
nāt uz jebkuru Latvenergo līgumu. 
Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs 
dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju no-
rēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā 
klientam ir jānorāda Latvenergo līguma nu-
murs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt. 
 

No 2016. gada 1. janvāra atbalstu norēķi-
niem par elektrību varēs saņemt arī cilvē-
ki ar 1.grupas invaliditāti un ģimenes ar 
bērniem invalīdiem. Tāpat kā trūcīgas un 
maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki 
par pirmajām 100 mēnesī izlietotajām ki-
lovatstundām varēs maksāt mazāk. 
  

Svarīgi atcerēties! 
- Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām 
personām cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un 
ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpie-
sakās, aizpildot pieteikumu. 
- Pieteikties atbalstam var no 2016. gada 1. jan-
vāra portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no 
Latvenergo klientu apkalpošanas centriem Elek-
trum. 
- 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt 

arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki. 
- Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav ne-
pieciešami nekādi papildu dokumenti. 
Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu un bērna personas aplie-
cību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu 
invalīdu). 
- Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, 
tādēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās 
klients saņems informāciju, ka pieteikums ir iz-
skatīts un atbalsts ir piešķirts. 
- Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi ne-
summējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1. 
grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 
100 kWh mēnesī. 
- Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpil-
dīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām. 

No 2016. gada 1. janvāra atbalstu norēķiniem par elektrību varēs 
saņemt arī cilvēki ar 1.grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem 
invalīdiem 

Tieslietu ministrija informē, ka atbilstoši Tieslie-
tu padomes lēmumam ar 2016.gada 1.februāri 
Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu 
darbības teritorijas tiks apvienotas, izveidojot 
divas lielas tiesas. Turpmāk Latgales apgabaltie-
sas darbības teritorijā būs Daugavpils tiesa un 

Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kā arī 
Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 
nodaļa. 
Tiesu reorganizācija nozīmē tiesu un to sastāvā 
esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizato-
riskā līmenī.  

No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu un zemes-
grāmatu nodaļu darbā  
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Līdz ar to pēc reformas tiesas un zemesgrāmatu 
nodaļas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās tie-
su un zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietās:  

 Rēzeknes tiesas darbība tiks nodrošināta arī 
līdzšinējās Balvu rajona un Ludzas rajona tiesas 
telpās; 

 Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbī-
ba tiks nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās. Ludzā ze-
mesgrāmatu nodaļā iesniedzamo dokumentu 
pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompe-
tents darbinieks Rēzeknes tiesas telpās (Ludzā); 

 Daugavpils tiesas darbība tiks nodrošināta arī 
līdzšinējās Preiļu rajona un Krāslavas rajona tie-
sas telpās; 

 Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodaļas dar-
bība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Preiļu rajona 
tiesas zemesgrāmatas nodaļas telpās. 

Līdz februāra vidum turpinās 
uzņemšana gadu ilgajās Jaun-
iešu garantijas profesionālās 
izglītības programmās. 18 
profesionālās izglītības iestā-
des visā Latvijā jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem 
piedāvā bez maksas apgūt 20 
darba tirgū pieprasītas profe-
sijas.  
Jauniešu garantijas profesiju loks 
katru gadu tiek noteikts, konsultē-
joties ar nozaru ekspertu pado-
mēm. Tādējādi jaunieši var būt 
droši, ka šīs profesijas ir darba 
tirgū pieprasītas. Šobrīd Jauniešu 
garantija piedāvā apgūt tādas pro-
fesijas kā pavārs, frizieris, lietvedis, 
māsas palīgs, kā arī šuvēja un 
drēbnieka profesijas. 
Ingrīda Šahta, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas nozares kon-
sultante darba devēju satura jautā-
jumos, atzīst: “Attīstoties apstrādes 
rūpniecībai, tajā skaitā tekstilrūp-
niecībai, nākotnē ir prognozēts 
darbinieku skaita pieaugums tek-
stilizstrādājumu, apģērbu, ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana noza-
rē. Kvalificēti šuvēji ir pamats jeb-
kuram tekstila izstrādājumu šūša-
nas uzņēmumam. Šuvēja un drēb-
nieka profesijas ir cieši līdzās pa-
stāvošas, un nozarē tieši šīs abas 
profesijas ir visnepieciešamākās.”  
Piedāvājumā ir arī tehniskas ievir-
zes profesijas, piemēram, autoat-
slēdznieks, lokmetinātājs metinā-
šanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās 
gāzes vidē (MAG), apdares darbu 
strādnieks un mūrnieks. “Jauniešu 
interese par tehniskajām profesi-
jām Jauniešu garantijā ir nepietie-
kama, tomēr darba tirgū ir nepie-
ciešami profesionāļi, kas spēj strā-
dāt ar sarežģītām iekārtām. Šobrīd 
daudzas profesionālās izglītības 
iestādes ir modernizētas un aprīko-

tas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, 
kas padara mācību procesu pievil-
cīgu un palīdz iegūt darba tirgus 
prasībām atbilstošas zināšanas un 
prasmes. Jauniešu garantijas pro-
fesionālās izglītības programmas ir 
laba iespēja spert pirmo soli, lai 
kļūtu par profesionāli,” stāsta An-
dis Lejiņš, Metālapstrādes un 
mašīnbūves nozaru ekspertu pado-
mes koordinators. 
Uzsākt mācības kādā no Jauniešu 
garantijas profesionālās izglītības 
programmām var jaunieši ar pa-
matizglītību, vispārējo vidējo vai 
profesionālo vidējo izglītību. Pie-
teikties aicināti arī jaunieši, kas 
strādā algotu darbu vai ir pašno-
darbināti, kā arī tie jaunieši, kas 
mācās vakarskolā, iegūst vidējo 
izglītību tālmācībā vai studē nepil-
na laika studiju programmās. 
Mācoties Jauniešu garantijas 
programmās, audzēkņi saņem 
dažāda veida atbalstu, tai 
skaitā stipendiju no 70 līdz 
115 eiro mēnesī. Papildus tam 
tiek nodrošināti nepiecieša-
mie mācību līdzekļi, bezmak-
sas dzīvošana dienesta viesnī-
cā un karjeras atbalsta pasā-
kumi. Mācības ietver arī 15 

nedēļu ilgu kvalifikācijas 
praksi, kuras laikā tiek ap-
maksāti ceļa izdevumi un 
naktsmītne, ja tas pamatoti 
nepieciešams.  
Plašāka informācija par projektu 
Jauniešu garantija pieejama VIAA 
interneta vietnes saitē 
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija 
vai sadaļā “Jauniešu garantija”. Ar 
projekta Jauniešu garantija piedā-
vātajām izglītības programmām 
var iepazīties nacionālajā izglītības 
iespēju datubāzē www.niid.lv/
JGprofesijas.  
Projekta Jauniešu garantija aktivi-
tāte “Sākotnējās profesionālās iz-
glītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros” tiek 
finansēta ar Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatī-
vas un Eiropas Sociālā fonda atbal-
stu, kā arī no Latvijas valsts bu-
džeta.  

Papildu informācija: 
Kristīne Keiča, 

VIAA Komunikācijas un program-
mu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
tālr.: 67785461, 28628088,  

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv 

Turpinās uzņemšana gadu ilgajās 
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās 

Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta 
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
tālrunis: 67036712, e-pasts:  

Liva.Rancane@tm.gov.lv 

http://www.viaa.gov.lv
http://www.niid.lv
mailto:kristine.keica@viaa.gov.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aLiva.Rancane%40tm.gov.lv
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Ozolupe 

Vārkavas novada pašvaldības informatīvais  

izdevums, reģistrācijas numurs 000740194. 

Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī. 

Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. 

Vārkavas novada pašvaldības dome,   

reģ. nr. LV90000065434.  

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas 

pagasts, 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 Maija Praņevska, 

 mob.tālr. 26611934, 20385972; e-pasts:  

info@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv, 

vai maija.pranevska@varkava.lv.  

Tirāža 740 eksemplāri.  

Iespiests SIA “Latgales druka”.  

Elektroniski var izlasīt: www.varkava.lv. 

Izdevumā izmantotas: Ievas Vaivodes, Silvijas 

Stankevičas,  Sandras Rogozinas, Maijas 

Praņevskas  fotogrāfijas. 

 
Publikācijas var neatspoguļot Vārkavas novada 

pašvaldības viedokli; par publikācijās paustajām 

domām, skaitļiem un  faktiem atbild raksta au-

tors. Anonīma informācija netiek publicēta.  In-

formācija, kuru vēlaties ievietot izdevumā, 

jānosūta  uz kādu no augstākminētajiem 

izdevuma sagatavotāja e-pastiem vai jāpaziņo pa 

tālruni, vai jānodod M.Praņevskai vai pašvaldības 

sekretārei, vai pagastu pārvalžu vadītājām, IAC 

“Vanagi” vadītājai. Paziņojums par nākamo 

i z d e v u m a  n u m u r u  t i e k  p u b l i c ē t s  

www.varkava.lv/ jaunumi. 


