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OZOLUPE 
Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 4 (113) 15. 05. 2017. 

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas 2017 

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā no-
tiks republikas pilsētas domes un novada  domes 
vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas   
pilsētu un 110 novadu domju deputāti.  
 

Vēlēšanu tiesības. 
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstie-
sīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. 
Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldī-
bu vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām  
jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem 
vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. 
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir 
bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms   
vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder 
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpa-
šums. 
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju 
reģistru. 3. jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģis-
trēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai  
 dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 
5.martā). 
 

Balsošanas kārtība. 
 

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 
3. jūnijā, ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas 
pirms vēlēšanām dažas stundas dienā var nobalsot 
iepriekš: 
31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, 
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00, 
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
 
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecir-
knī, no 29. maija var pieteikt balsošanu savā atraša-
nās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēša-
nu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. 
 

Lai pieteiktu balsošanu no savas dzīves vietas, 
lūdzam  sazināties ar vēlēšanu iecirkņiem:  
 

Rožkalnu vēlēšanas iecirknis: priekšsēdētāja: 
L. Lazdāne tālr.: 29129858, sekretāre M. Stulpiņa 
tālr.: 26069714.  
Upmalas vēlēšanu iecirknis: priekšsēdētāja 
I. Stivriška tālr.: 26236551, sekretāre A. Upeniece 
tālr.: 29295225.  
Vārkavas vēlēšanas iecirknis priekšsēdētāja 
D. Stubure  tālr.: 27129572, sekretāre Sk. Trafimova 
tālr.: 28898322.  
 

Balsošanas dokumenti. 
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepiecieša-
ma pase vai personas apliecība.  

Uzlabojoties laikapstākļiem, novada čaklie lauksaimnieki 
ar lielu sparu metušies lauksaimniecības darbos. Lai 
visiem darbīgs un veiksmīgs sējas laiks un bagātīga raža 
rudenī! Publicējam J. Volonta iesūtīto fotogrāfiju— 
pašbildi ar lielo  palīgu lauku darbos "John deere".  

„Divi „Jāņi” tikko apsētā pupiņu laukā”, foto: J. Volonts. 
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DOMES LĒMUMI  

Ārkārtas sēdes laikā tika izskatīts jautājums par satik-
smes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoce-
ļiem.   

 Sakarā ar labvēlīgu ceļa un klimatisko apstākļu iestāša-
nos Vārkavas novada dome atklāti balsojot atzinusi 
Vārkavas novada domes 2017.gada 2.marta lēmumu 
Nr.29  „Par pašvaldības autoceļu slēgšanu”, pamatojo-
ties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 27.punktu,  par spēku zaudējušu. Dome uzdevusi 
pašvaldības izpilddirektoram līdz 2017. gada 21. aprī-
lim organizēt svara ierobežojošu zīmju noņemšanu.  

Kārtējās sēdes laikā tika izskatīti jautājumi par grozī-
jumiem saistošajos noteikumos Nr.124 “Par Vārkavas 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”; par grozī-
jumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 
23.februāra nolikumā „Vārkavas novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku vienotas atlīdzības noli-
kums”; par atteikumu piešķirt    nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu; par rūpnieciskās zvejas limita 
komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2017. ga-
dam iedalīšanu; par nekustamā īpašuma      nodokļa 
parāda piedziņu; par zemes iznomāšanu; par ceļa 
“Vepri-Bratišķi” ņemšanu apsaimniekošanā; par gro-
zījumiem  Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumā; par nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
dzēšanu; par Vārkavas novada pašvaldības 
2016.gada  finanšu pārskata     apstiprināšanu; par 
aizņēmuma ņemšanu; par nosaukuma piešķiršanu; 
par grozījumiem Vārkavas novada domes 2012. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par 
Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm”; par iedzīvotāju apbalvošanu sakarā ar Dar-
ba svētkiem. 

 Izskatot Vārkavas novada iedzīvotāju iesniegumu par 
ceļa Vepri- Bratišķi 0,793 km nodošanu Vārkavas no-
vada domes apsaimniekošanā un pamatojoties uz Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr.1052 „Par pašvaldības 
ceļu un ielu reģistrāciju un uzskaites kārtību” 11 punk-
tu, ņemot vērā 13.04.2017. apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot no-
lemj: ņemt apsaimniekošanā ceļu Vepri - Bratišķi 
0,793 km garumā; slēgt zemes nomas līgumus par au-
toceļa Vepri - Bratišķi apsaimniekošanu ar zemes īpaš-
niekiem, kam pieder zemes vienības ar kadastra Nr. 
7690-005-0117, 7690-005-0095, 7690-005-0002, 7690
-005-0324, 7690-005-0323, 7690-005-0012, 7690-005-
0035; reģistrēt Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts 
ceļi ” autoceļu Vepri - Bratišķi, kā jaunu ceļu. 

 Vārkavas novada dome ir saņēmusi Vārkavas novada 
nodokļu inspektora Jāņa Brusa 2017.gada 1.aprīļa ziņo-
jumu, kurā lūgts Vārkavas novada domei dzēst nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādus. Izskatot ziņojumu, 
Vārkavas novada dome konstatēja nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda esamību personām, kurām triju gadu 

laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts 
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu un ar tiem 
saistītās soda naudas un nokavējuma naudas piedziņu. 
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa 
paredz, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš 
tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Liku-
ma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 
nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā 
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās noka-
vējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā 
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Ka-
pitalizēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pa-
matparādu, kā arī ar to saistīto soda naudu un nokavē-
juma naudu pašvaldības dzēš Ministru kabineta noteik-
tajā kārtībā. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 
kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka 
„Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz 
no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī sama-
zina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) pa-
rādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazināju-
ma”. Vārkavas novada dome, atklāti balsojot nolemj 
dzēst nekustamā īpašuma parādus personām, kurām 
piedziņa nav iespējama. Vairāk informācijas Vārkavas 
novada domes mājaslapā www.varkava.lv.  

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 22.panta pirmo daļu, ņemot vērā iepirkuma 
“Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršota fasāžu atjauno-
šana”, identifikācijas Nr. VND 2017/5, iepirkumu 
komisijas 13.04.2017. sēdes protokola Nr.15, lēmumu 
Nr.1,  Vārkavas novada dome atklāti balsojot nolemj 
lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmu-
mu EUR 156 164  apmērā uz 20 gadiem Valsts kasē ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi, prioritārajiem 
projektiem-investīciju veikšanai valsts nozīmes arhi-
tektūras pieminekļos, Vārkavas muižas pils ēkas vien-
kāršotai fasāžu atjaunošanai. Aizņēmumu plānots iz-
ņemt  2017.gada jūnija mēnesī. Aizņēmuma pamat-
summu sākt atmaksāt ar 2018.gada 1.jūniju. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 
9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli” 4.2.punktu, Vārkavas novada do-
me atklāti balsojot  nolemj apstiprināt Vārkavas nova-
da domes 2017.gada 25.aprīļa saistošos noteikumus 
Nr.126 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012. gada 
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „ Par Vār-
kavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas kla-
sēm””. Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts 
Vārkavas novada pašvaldības autoceļu saraksts un tiem 
tiek noteiktas uzturēšanas klases. Ceļu apsaimniekoša-
nai pašvaldības budžetā tiks paredzēti finanšu līdzekļi 
95328 EUR apmērā.  
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13. aprīlī notika Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde. 20. aprīlī — Vārkavas novada paš-
valdības domes ārkārtas sēde. 25. aprīlī  notika Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde.   
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Apstiprinātas Vārkavas novada iecirkņu  vēlēšanu komisijas  

Vārkavas novada vēlēšanu komisijas sēdē 
2017.gada 19.aprīlī, tika apstiprinātas iecirkņu 
vēlēšanu komisijas. 

Upmalas vēlēšanu iecirkņa komisijā ievēlēti: Alda 
Upeniece, Iveta Stivriška,  Anna Klindžāne, Juris 
Klindžāns, Dinija Upeniece, Agnese Krūmiņa, Lāsma 
Ruzģe.  Rožkalnu vēlēšanu iecirkņa komisijā ievēti: 
Mairita Stulpiņa, Aiga Vingre, Jānis Jēkabsons, 
Mārīte Ormane, Viesturs Upītis,  Laila Lazdāne, 
Sarmīte Znotiņa. Vārkavas vēlēšanu iecirkņa 

komisijā ievēlēti: Jānis Spūlis,  Zinaīda Stubure, 
Lidija Klindžāne, Diāna Stubure, Skaidrīte Trafimova, 
Dagmāra Skutele, Marina Šakalova. 

Upmalas vēlēšanu iecirkņa Nr.726 komisijas 
priekšsēdētāja Iveta Stivriška, sekretāre Alda 
Upeniece.  Rožkalnu vēlēšanu iecirkņa Nr.727 
komisijas priekšsēdētāja Laila Lazdāne, sekretēre 
Mairita Stulpiņa. Vārkavas vēlēšanu iecirkņa Nr.728 
komisijas priekšsēdētāja Diāna Stubure, sekretāre 
Skaidrīte Trafimova. 

L. Stradiški-Vecvārkava-
L. Stradišķi  

(šoferis Jānis Augšpūls) 

Sestdien, 2017. gada 3. jūnijā, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu laikā, 
iedzīvotāju ērtībām, tiek nodrošināts transports uz vēlēšanu iecirkņiem.  

 
Maršrutu saraksti uz vēlēšanu iecirkni  Nr.726, kas atrodas Vārkavas novada domes telpās (otrajā 
stāvā), Skolas ielā 5, Vecvārkavā.  

  Pieturas vieta Laiks 

1. Lielie Stradiški 9.05 

2. Arendole 9.10 

3. Saliņa 9.15 

4. Kalēji 9.20 

5. Salenieki 9.30 

6. Zeļtovka 9.35 

7. Lazdāni 9.40 

8. Dubenca 9.45 

10. Vecvārkava 9.50 

11. Atpakaļceļš no 
Vecvārkavas 

 

10.50 

  Pieturas vieta Laiks 

1. Čeirāni 10.00 

2. Čukuri 10.05 

3. Brokovski 10.10 

4. Berezovka 10.15 

5. Kaļvi 10.20 

6. Brodūži 10.25 

7. Mežarejas 10.30 

8. Vepri 10.35 

9. Vecvārkava 10.40 

10. Atpakaļceļs no 
Vecvārkavas 

11.40 

Čeirāni—Vecvārkava– Čeirāni 
(šoferis Ernests Praņevskis) 

  Pieturas vieta Laiks 

1. Neicenieki 9.00 

2. Augšmukti 9.05 

3. Līdums 9.10 

4. Romāni 9.15 

5. Kvedervecumi 9.20 

6. Brieži 9.25 

7. Rimicāni 9.30 

8. Vingri 9.35 

9. Vetiecirknis 9.40 

10. Rimicāni 9.45 

Neicenieki-Rimicāni-Neicenieki 
(šoferis Andris Jakimovs) 

Vilcāni-Vecvārkava-Vilcāni  
(šoferis Aivars Dambītis) 

  Pieturas vieta Laiks 

1. Vilcāni 10.05 

2. Vanagi 10.10 

3. Pūgaiņi 10.15 

4. Škilteri 10.20 

5. Divkle 10.25 

6. Mačāni –
Svalbiskas 

10.30 

7. Lielie Kursīši 10.35 

8. Zabludnieki 10.40 

9. Kazēri 10.45 

10. Vecvārkava 10.50 

11. Atpakaļceļš no 
Vecvārkavas 

11.40 

  Pieturas vieta Laiks 

1. Dolgais Bors 10.00 

2. Krustceles pie  
Aleksandrovičiem 

10.05 

3. Zaķīši 10.08 

4. Pilišķos pie veikala 10.10 

5. Pie akmens 10.15 

6. Vārkava 10.30 

7. Aizpūrīši 10.35 

8. Brišķi 10.40 

9. Ančkini 10.45 

10. Borkova 10.50 

11. Vārkava 10.55 

Transports 
uz vēlēšanu 
iecirkni 
Nr.727, kas 
atrodas 
Rožkalnu 
pagasta 
pārvaldes 
telpās,  
Saules ielā 
16,  
Rimicānos.  

Dolgais Bors—Vārkava—Dolgais Bors 
(šoferis Jāzeps Kokorīts) 

 Transports 
uz vēlēšanu 
iecirkni 
Nr.728, kas 
atrodas    
Vārkavas  
pagasta   
pārvaldes 
tautas namā, 
Kovaļevsku 
ielā 5,      
Vārkavā.  
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Vēlētāju apvienība 
„Mūsu laiks” pateicas 
saviem vēlētājiem par 
uzticību, ko mums izrādī-
jāt pirms 4 gadiem. Šajā 
laikā esam sevi pierādīju-
ši kā vienotu un atbildīgu 
cilvēku komandu, kura 
spēj pildīt vēlētājiem    
dotos solījumus un risināt 
pastāvošās problēmas. 
Mēs joprojām uzskatām, 
ka ir mūsu laiks ar godī-
gu, profesionālu un atklā-
tu darbību, apzinoties 
atbildību iedzīvotāju 
priekšā, strādāt Vārkavas 
novada labā.  
Mūsu     galvenā vērtība 
visos laikos ir cilvēks. 
Novada attīstībai jābūt 
balstītai uz izglītotiem, 
strādīgiem, atbildīgiem 
un pārliecinātiem cilvē-
kiem, kuri uzticas savai 

pašvaldībai. Mēs turpināsim iesāktos darbus, bet 
būsim reāli   savos solījumos, apzinoties novada fi-
nansiālās     iespējas.  
 
IZGLĪTĪBA  
Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un 
valsts stūrakmens. Šobrīd notiek pāreja uz kompe-
tenču pieejā balstītu mācību saturu, tādēļ nepiecie-
šams nodrošināt mūsdienīgu materiālo bāzi skolā. 
Vārkavas vidusskolā ir iegādātas dažādas informāci-
jas tehnoloģiju vienības. Nodrošināsim skolotāju ap-
mācību, lai varētu pilvērtīgi izmantot visas tehnoloģi-
ju piedāvātās iespējas. Saglabāsim visas novadā 
pašreiz esošās izglītības iestādes.   Veicināsim ne-
formālās izglītības pieejamību iedzīvotājiem. Mēs 
atbalstīsim ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies no-
vada skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem nova-
da izglītības iestāžu audzēkņiem. Lai stimulētu sko-
lēnus un skolotājus augstvērtīgu rezultātu uzrādīša-
nai, palielināsim naudas balvas starpnovadu un 
valsts olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem. 
Ieviesīsim naudas balvas Vārkavas vidusskolas 5.-
12. klases skolēniem, kuru vidējā atzīme semestrī ir 
vismaz 8 balles. Izskatīsim iespējas piešķirt stipendi-
jas novada attīsīstībai svarīgās nozarēs studējoša-
jiem.  
UZŅĒMĒJDARBĪBA  
Turpināsim   īpašas rūpes veltīt zemniekiem. Lai viņi 
sekmīgi strādātu, savlaicīgi saņemtu nepieciešamo 
informāciju, norādījumus un būtu konkurētspējīgi 
mūsdienu tirgus apstākļos, atbalstīsim mācību un 

kursu organizēšanu, finansēsim lopkopības pārrau-
dzību. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar netradicionā-
lo lauksaimniecību un attīstīt lauku tūrismu. Godinā-
sim novada lauksaimniekus un uzņēmējus.  
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  
Saglabāsim sociālos pabalstus. Sadarbojoties ar  
citām organizācijām, piemēram, NVO, NVA, Sarkano 
krustu, sniegsim palīdzību maznodrošinātajām ģime-
nēm, invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem un cilvē-
kiem, kuri nonākuši krīzes situācijās. Turpināsim 
sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem 
vecākiem. Saglabāsim bērna piedzimšanas pabalstu 
un pabalstu hemodialīzes procedūru veikšanai.    
Veicināsim asins donoru kustību, piešķirot pabalstus 
par asins nodošanu Vārkavas novada iedzīvotājiem. 
Atbalstīsim veselības profilakses pasākumu organi-
zēšanu, nodrošinot ārstu speciālistu konsultāciju   
pieejamību. Organizēsim subsidēto darba vietu izvei-
di skolu jauniešiem. Atvērsim Vārkavas sociālās   
aprūpes centru, tādā veidā nodrošinot arī papildu 
darba vietas.  
KULTŪRA, RELIĢIJA UN SPORTS  
Turpināsim izkopt kultūras tradīcijas, atbalstīsim paš-
darbības kolektīvus un pensionāru aktivitātes. Atbal-
stīsim jauniešu iniciatīvu grupu. Turpināsim sveikt 
novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95, 
100 un vairāk gadus. Materiāli atbalstīsim tradicionā-
lās reliģiskās konfesijas novadā. Atbalstīsim sporta 
aktivitātes novadā. Turpināsim Vārkavas vidusskolas 
stadiona labiekārtošanas darbus, īpašas rūpes veltot 
drošas vides radīšanai.  
VIDES LABIEKĀRTOŠANA  
Novada ceļi ir mūsu lielākā sāpe, to apzinoties, pie-
vērsīsimies īpaši šī jautājuma risināšanai, novirzot 
šim mērķim visus speciālā budžeta finanšu līdzekļus 
un paredzot finansējumu arī no pamatbudžeta.     
Ziemā organizēsim regulāru ceļu tīrīšanu. Vērsīsi-
mies augstāk stāvošās instancēs ar mērķi labot slikto 
stāvokli uz valsts ceļiem Vārkavas novada teritorijā. 
Veiksim Vārkavas muižas pils fasādes renovāciju. 
Turpināsim labiekārtot un kopt novada kapsētas. 
Veiksim novada administratīvā centra labiekārtoša-
nas darbus, ierīkojot multifunkcionālu atpūtas zonu. 
Aicināsim iedzīvotājus sakārtot vidi, kurā dzīvojam.  
 
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN KOMUNIKĀCIJA 
AR SABIEDRĪBU  
Turpināsim izdot pašvaldības laikrakstu „Ozolupe”. 
Veiksim pašvaldības mājas lapas modernizēšanu. 
Organizēsim iedzīvotāju sapulces vienu reizi gadā – 
pirms budžeta sastādīšanas.    Nodrošināsim caur-
skatāmību pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumā. 
Aicināsim iedzīvotājus aktīvi  iesaistīties novada dar-
bībā. Mēs visi esam atbildīgi par novada attīstību un 
vidi, kurā dzīvojam. Tikai vienots darbs un radošas 
idejas būs Vārkavas novada virzītājspēks!  
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Pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksti Vārkavas novadā: „Mūsu laiks”, „Mēs, savam novadam”, 
"Par saimniecisku rīcību", „Par pareizu izvēli”. (Avots: http://pv2017.cvk.lv) 

1 Anita Brakovska 

2 Antra Vilcāne 

3 Mindaugas Bitinas 

4 Ainārs Želvis 

5 Skaidrīte Medne 

6 Raitis Stuburs 

7 Inta Kivleniece 

8 Ainārs Gavars 

9 Iveta Some 

10 Velta Augšpūle 

11 Andris Lazdāns 

12 Elvīra Ušacka 

„Mūsu laiks”  kandidātu  saraksts un priekšvēlēšanu programmu 

http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=2zNTMlywQK%2B2PTGYRPCDOQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=5voWcFv2Szv6Aj2Rjdn3gA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=X1izGIqpsl7zEQ40Bq0wpA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=%2FN2HlbhHk%2F3kBaY2LKoQIg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=dh1mspIQnqrCmy2EWxYEXA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=ucXInk6MA2Zu0OYzBgBxWw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=HxSnDlv%2FEOMn0Xbsi8eWtg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=i9P7On8UX%2FqBlnU7hEZGtw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=Q1u6IXHs%2BmyiaUSl%2B%2FN0Lg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=Uw6pn%2BHRpYrk9UTST9k%2FJg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=0dB7u%2FNeo8tk77H8TsYtog%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=bS0wpCaDokAnN7uyDu8R2Q%3D%3D
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Mēs, vēlētāju apvie-
nība „Mēs, savam 
novadam”, esam ap-
ņēmušies veidot sta-
bilu un perspektīvu 
novada darbību un 
attīstību. 2017. - 
2021. gada pašvaldī-
bu vēlēšanās pieda-
lāmies ar vēlmi dar-
boties novada attīstī-
bai, iesaistot vietējos 
cilvēkus pašvaldības 
darba nodrošināša-
nā, un esam par 
Vārkavas novada 
politisko, ekonomis-
ko  izaugsmi un    
stabilitāti.  
Vēlētāju apvienības  
devīze - ”Vārkavas 
novadam būt!”  
 
Apvienības galvenie 
mērķi saistāmi ar 
tautsaimniecības 
attīstību, jaunu dar-
bavietu izveidi, eso-

šo infrastruktūras objektu rekonstrukciju un jaunu 
izbūvi, kā arī   iedzīvotāju blīvuma pieaugumu esoša-
jās teritorijās un konkurētspējīgu uzņēmumu darbī-
bas uzsākšanu, un iedzīvotāju īpašumu tirgus vērtī-
bas pieaugumu, uzlabojot un pilnveidojot esošo in-
frastruktūru. 
 Pašvaldības darbu organizēt uz laika un līdzekļu 
ekonomijas principiem.  
 
1. Izglītība.  
 
Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību 
iestāžu (vidusskolas un pirmsskolas) darbību novada 
teritorijā. Veikt visas nepieciešamās darbības no 
pašvaldības puses, lai iedzīvotāji izvēlētos teritorijā 
esošās vidusskolas pakalpojumus. Turpināt nodroši-
nāt interešu izglītības pakalpojumu pieejamību    
Vārkavas vidusskolā.  
Ieviest profesionālās ievirzes programmu grāmatve-
dībā novada iedzīvotājiem uz Vārkavas vidusskolas 
bāzes.  
Atvērt diennakts bērnudārzu.  
 
2. Medicīna un sociālā sfēra.  
 
Nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību eso-
šajos pakalpojumu punktos.  
Veicināt novada iedzīvotāju veselības apdrošināša-
nas pasākumus, paredzot līdzekļus pašvaldības   
budžetā. Saglabāt un pilnveidot esošo iedzīvotāju 
sociālo pakalpojumu klāstu.  
Atvērt veco ļaužu dienas aprūpes centru.  

Nodrošināt iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām    
nokļūšanu novada pakļautībā esošajās iestādēs.  
Risināt jautājumus par “izbraukuma” aptiekas pieeja-
mību.  
 
3. Sabiedriskās aktivitātes.  
 
Nodrošināt vides sakoptības pasākumus un kultūras 
objektu uzturēšanu kārtībā. Pilnveidot un attīstīt eso-
šo kultūras tradīciju klāsta darbību un kultūrvēsturis-
kā mantojuma apzināšanu un vēsturisko sistematizē-
šanu. Turpināt pilnveidot kultūras tradīciju klāstu no-
vada apdzīvotajās vietās, akceptējot vietas identitā-
tes īpatnības.  
Aktivizēt sabiedrisko organizāciju darbību un piesais-
tīt projektus Vanagu baznīcas remontam.  
Uzlabot apbalvošanas sistēmu novadā.  
 
4. Infrastruktūra.  
 
Attīstīt ceļu būvi uz novada teritorijām, kur ir apgrūti-
nātas pārvietošanās iespējas. Izveidot pašvaldības 
un zemes īpašnieku partnerību pašvaldības ceļu uz-
turēšanai. Attīstīt, pilnveidot un nodrošināt ciemu, 
komunālās saimniecības pakalpojumu pieejamību. 
Turpināt uzlabot esošo ūdens padeves tīklu darbību 
un kvalitatīvos rādītājus. Organizēt daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas darbus. Izveidot pašvaldības dzī-
vokļu fondu.  
Izveidot komunālo pakalpojumu uzņēmumu ar nolū-
ku novada iedzīvotājiem nodrošināt autotransporta 
pieejamību. Iegādāties greideri pašvaldības rīcībā 
esošo ceļu uzturēšanai kārtībā.  
Panākt Vecvārkavas ciemata centrālo ielu izgaismo-
šanu un to uzturēšanu kārtībā.  
Pārskatīt Vārkavas novada ceļu attīstības stratēģiju.  
 
5. Uzņēmējdarbība.  
 
Veicināt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi un 
realizāciju pašvaldības teritorijā. Attīstīt dabas atjau-
nojamo resursu izmantošanu. Veicināt pasākumus 
mājamatniecības attīstībai un ražošanas objektu iz-
veidei. Atbalstīt tūrisma un kultūrvēsturisko objektu 
apskates pasākumus. Nodrošināt pašvaldībā esoša-
jiem uzņēmējiem iespējas veikt pašvaldības objektu 
apsaimniekošanas pasākumus. Maksimāli izmantot 
vietējā intelektuālā potenciāla iespējas pašvaldības 
funkciju izpildē. Atbalstīt jauno uzņēmējdarbību sa-
dzīves pakalpojumu sfērā. 
 
 6.Sadarbība.  
 
Pilnveidot pašvaldībā esošo iestāžu sadarbību, veici-
nāt starpnovadu un pārnovadu sadarbības formas 
izglītības, kultūras un ekonomikas jomās. Pilnveidot 
sadarbību ar valsts iestādēm.  
 
Aicinām visus vēlētājus aktīvi piedalīties vēlēšanās 
un godprātīgi izdarīt savu izvēli.  

„Mēs savam novadam”  kandidātu  saraksts un priekšvēlēšanu programmu 

1 Artūrs Štagars 

2 Aldis Upenieks 

3 Edgars Vaivods 

4 Jānis Skrāģis 

5 Helēna Ērgle 

6 Iveta Isajeva 

7 Jānis Kokorīts 

8 Aigars Dzerkalis 

9 Elvīra Āboliņa 

10 Inese Salceviča 

11 Raimonds Vilciņš 

12 Anna Kirilova 

http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=1rejBGzQAZm6W%2B5g%2B51Fbg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=MeQD0O%2FWLqhHBK929L%2FUbg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=iXAbkibk7JgbbMKhoCWO1g%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=FtAguFx1NbzMw%2BQT8RQrbQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=vH1MvUEQa4f5GML2Rzy%2Bkw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=%2FCe%2BYdhy%2Fa1Nr%2BHGoFkjEQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=bhO7Y6wiFmil%2FSUVQCrXuA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=9b84qHXPlgwJeLTQSXd8%2Bw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=uhvs3CnaXTGr%2BpMnbghv4A%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=80wUk3St6YkXbN4OuV%2BE0Q%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=Z8bMzowjVzjKu%2BcSYpzmoA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=WuKAQww7Lh8X7SU7l7UpuQ%3D%3D
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Godājamie Vārkavas 
novada iedzīvotāji!  
Saglabāsim Latvijas 
laukus! Pastāvēsim par 
sava novada un novada 
cilvēku attīstību.  
Šī vēlēšanu programma 
apraksta svarīgākos 

darbus, kas jāpaveic un lietas, kas jāmaina turpmā-
kajos 4 gados.  
Bezdarbs. Izglītība. Lauksaimniecība. Novada eko-
nomiskā attīstība. Četri virzieni, kas ietekmē turpmā-
ko novada attīstību un pastāvēšanu. Tā ietver gan 
mūsu vērtības, gan svarīgus darbus un konkrētas 
lietas, kas jāpaveic turpmākajos gados. Saraksts tiek 
veidots novada attīstībai, cilvēkiem un laukiem kopu-
mā. Novads, iedzīvotāji un kultūra ir cieši saistīti. Ne-

sakārtotā infrastruktūra bremzē novada attīstību, 
traucējot lauksaimniecisko ražošanu un uzņēmējdar-
bības kāpināšanas tempus novadā. Cilvēki, kuri aiz-
braukuši, neredz iespēju atgriezties, strādāt tieši sa-
grautās infrastruktūras dēļ. Tādēļ mums katram jāie-
saistās novadam svarīgos jautājumos, jāizstrādā 
plāns, jāuzklausa uzņēmēji un iedzīvotāji, jāpanāk 
savu cilvēku atgriezšanās savās mājās.  

Mēs startēsim pašvaldību vēlēšanās un esam nolē-
muši:  
Veicināt infrastruktūras attīstības tempus, lai uzlabo-
tu dzīves kvalitāti un attīstību novadā.  
Veidot sadarbību ar citām pašvaldībām.  
Aizstāvēt iedzīvotāju viedokli.  
Sekmēt pārrunas ar valdību par novadā aktuāliem 
jautājumiem un sava novada cilvēku izvirzītajiem 
mērķiem.  Turpinājums 7. lpp.  
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„Par saimniecisku rīcību”  kandidātu  saraksts un priekšvēlēšanu programmu 

 

Mūsu prioritāte ir sakār-
toti pašvaldības un 
valsts nozīmes ceļi Vār-
kavas novadā.  
Daudz tiek runāts par 
lauksaimniecības, uz-
ņēmējdarbības attīstī-
šanu un jaunu darba 
vietu radīšanu, bet, mū-
suprāt, vispirms jāsāk 
ar ceļu seguma sakār-
tošanu ilgtermiņā, lai 
jebkurā sezonā tie būtu 
izbraucami - šādi netik-
tu apturēta jebkura vei-
da saimnieciskā darbī-
ba un noturētu Vārka-

vas novadā esošos lauksaimniekus, uzņēmējus un 
iedzīvotājus. Sliktie ceļi ietekmē arī savlaicīgu opera-
tīvo dienestu nokļūšanu pie novada iedzīvotājiem.  
Mūsu mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa plānojumu pašval-
dības ceļiem, strukturizējot finanses un panākot lielā-
kus kapitālieguldījumus pašvaldības ceļu saglabāša-
nai ilgtermiņā.  
Saimnieciski izlietot pašvaldības resursus ceļu segu-
ma uzlabošanai - atbilstoši ceļa izmantošanas inten-
sitātei un noslogojumam, mājsaimniecību 
(iedzīvotāju) blīvumam, lauksaimnieku, lauksaimnie-
cības zemju un uzņēmēju atrašanās vietām. Regulāri 
sadarboties un savlaicīgi informēt VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” un autoceļu uzturētāju par Vārkava nova-
da valsts ceļu stāvokli.  
Piesaistīt kompetentu speciālistu, kas veicinātu kvali-
tatīvu pašvaldības ceļu dokumentācijas sagatavoša-
nu, ceļu uzraudzību, reālās situācijas risināšanu un 
darbību Vārkavas novadā.  
Maksimāli apgūt Eiropas fondu lauku attīstības 
programmu pašvaldībām, kuras mērķis ir atbalstīt 
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmēj-

darbību un saglabātu apdzīvotību. Pasākumā tiek 
atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma 
būvniecība vai pārbūve. Šī projekta prioritāte atbalsta 
saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražoša-
nas un pārstrādes objekti, kuri tiek īstenoti kopā ar 
pievadceļu izbūvi. Tas nozīmē - sakārtot arī tādus 
ceļus, kur lauksaimniekiem ir apgrūtināta piekļuve, lai 
apstrādātu laukus slapjās vasarās, rudeņos un pava-
saros, kur vienīgais ceļš ir tikai divas neizbraucamas 
sliedes. Īstenojot šādu projektu labuma guvējiem ir 
jābūt maksimāli daudzām mājsaimniecībām un lauk-
saimniekiem. Nepieļaujot tādu situāciju, kur patiesais 
labuma guvējs ir mazs mājsaimniecību skaits un nav 
saistīts ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. 
Efektīvi izmantot Eiropas Savienības fondu projektu 
finansējumu novada attīstībai, piesaistot speciālistus, 
kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.  
Samazināt to pašvaldības ēku uzturēšanas izmak-
sas, kurās netiek veikta nekāda darbība.  
Neizšķērdēt pašvaldības finanšu līdzekļus, mākslīgi 
uzturot iestādes un darba vietas, kurās ir mazs iedzī-
votāju apmeklējumu skaits.  
Nepārkāpjot LR likumdošanu, pašvaldības rīkotajos 
konkursos vispirms izskatīt iespēju atbalstīt vietējos 
lauksaimniekus un uzņēmējus. Pašvaldības budžeta 
ietvaros, garantēt atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuri ir 
nonākuši krīzes situācijā.  
Uzskatām, ka pašvaldības darbinieku atalgojums ir 
jāsaņem par paveikto darbu ar konkrētiem rezultā-
tiem, nevis par atrašanos darba vietā.  
Atbalstīsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
un Valsts nozīmes kultūras pieminekļus, šādi veicinot 
tūrisma attīstību un Vārkavas novada atpazīstamību. 
Pašvaldības budžeta iespēju robežās, atbalstīsim 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību un 
citas iedzīvotāju iniciatīvas, kuras veicina pagasta 
sabiedriskās dzīves daudzveidību, bērnu un jauniešu 
aktivitātes, brīvā laika izmantošanas veidus, kultūras 
un sporta pasākumu tradīciju veidošanu.  

1 Pēteris Šņepsts 

2 Ināra Augšpūle 

3 Ēriks Purviņš 

4 Jānis Jaunromāns 

5 Andris Ziemelis 

6 Arvīds Turlajs 

7 Harijs Vilcāns 

8 Jānis Rubins 

1 Jānis Jaudzems 

2 Atis Jaudzems 

3 Aivars Dambītis 

4 Viktors Ločs 

„Par pareizu izvēli”  kandidātu  saraksts un priekšvēlēšanu programmu 

http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=yLAmS%2BtvkeoIu4KD2U1Ivg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=UGVJdY%2BESgxuGb%2BqQUrKmA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=zmzh6gNivg2i6IqQErHUiw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=mejrKKKYyChlGv%2B88BTRKQ%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=E0EMUH1kPQQ5MSjJVo15%2Bg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=E7blcJ7xuHrUoWmyUFQ6Mw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=bWYyHa1dtx3yat4iBMTjWw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=gIWkzNnr2ROlu2zzUOvbyA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=oC3EVms%2B9B%2FmfyM6tGZdcA%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=gHPQzcu8SHCG6cjS%2Fm%2BfKw%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=Wt2rxsOV9M9hYJhqFjPKcg%3D%3D
http://pv2017.cvk.lv/Candidates/Candidate?id=5h6GktKuuSL%2BY%2BYffjzrCw%3D%3D
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Būtiska ir lauku teritoriju vides, galveno autoceļu, 
lauksaimnieku un uzņēmēju piebaucamo ceļa posmu 
sakārtošana, radot izaugsmes un attīstības iespējas.   
Lai līdzekļi, kas tiek ieguldīti automašīnās, uzturot 
autoservisu biznesu, nākotnē tiktu ieguldīti lauku 
saimniecībās un dzīves kvalitātes uzlabošanā.  

Nepieciešams sakārtot daudzdzīvokļu namu teritori-
jas, radot pievilcīgu un sakoptu vidi iedzīvotājiem un 
apkārtējiem.  

Realizējot ES fondu dažādus projektus, panāksim 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa 
uzlabošanu.  

Sekosim līdzi arī kultūras jomai. Nepieciešams uztu-
rēt un nodrošināt kārtību pēc pasākumiem.  

Pašvaldības pagastu pārvaldes sistēma sevi nav at-
taisnojusi, tāpēc, lai racionāli tiktu izmantoti finanšu 
līdzekļi, tā ir jāpārskata un jāmaina.  

Līdzdarbosimies projektu iepirkumos novada pašval-
dībā. Sekosim tiem līdzi, lai nodrošinātu sistēmātisku 
darba kvalitāti.  

Radīsim apstākļus, lai tiktu sakārtota un sakopta lau-
ku vide novada reģionā, kas sekmētu iedzīvotāju at-
griezšanos. Būtiski ir saglabāt un sakopt lauku vides 
ainavu novada teritorijā, tādējādi veicinot lauku tūris-
mu.  

Finanšu stratēģiska apgūšana un pielietošana pie-
saistītu jaunus uzņēmējus un radītu jaunas darba 
vietas.  

Sadarbībā ar novada lauku saimniecībām, veicināsim 
bioloģiskās pārtikas produktu piegādi pašvaldības 
iestādēm un skolām. Veidosim pieprasījumu pēc sa-
vas saražotās pārtikas.  

Pārskatīsim arī nodokļu atvieglojuma iespējas uzņē-
mējiem un zemniekiem, kuri sakārto nekustamos īpa-
šumus un rada pievilcīgu apkārtējo vidi. Nodarbina 
un apmāca, jauniešus bez darba stāža, pārkvalificē-

tus bezdarbniekus un cilvēkus pirmspensijas vecu-
mā.  

Sakopsim un sakārtosim pašvaldības rīcībā esošos 
nekustamos īpašumus un aizaugušās zemes platī-
bas, tādējādi veicinot tautsaimniecības attīstību, ra-
dot izaugsmes iespējas .  

Novada vidi un savu tēlu veidojam mēs paši, pēc fi-
nanšu iespējām, darba spēka, cilvēku gribas un ie-
spējām.  

Mēs pastāvēsim par lauku un sava novada līdzcilvē-
ku vienlīdzīgu attīstību un izaugsmi. Par jaunām pār-
maiņām. Tāpēc, mēs esam nolēmuši veidot vēlēšanu 
sarakstu un iesaistīties sabiedrībai svarīgos jautāju-
mos, uzturot saliedētību cilvēkos un attīstību turpmā-
kajos gados. Strādājot kopā ar pašvaldības vadītā-
jiem, deputātiem, citām pašvaldībām un valdību, rea-
lizējot jaunus darbus un pieņemot novadam, tā cilvē-
kiem un attīstībai svarīgus lēmumus, radot izaug-
smes iespējas.  

Mums katram ir jāpieņem lēmums par turmāk notie-
košajiem darbiem un cilvēkiem savā novadā un paš-
valdībā, kuriem tos uzticēt. Tāpēc esam gatavi uz-
ņemtie drosmīgus un svarīgus lēmumus, kuri līdz šim 
nav īstenojušies vai nav īstenoti. Būsim drosmīgi, 
uzstājīgi aizstāvēsim katru novada iedzīvotāju izteiktu 
viedokli, palīdzēsim to realizēt. Nebaidīsimies no no-
sodījuma. Esam gatavi strādāt, pierādīt, ka kopā vei-
dojot spēcīgu sadarbības komandu ar iedzīvotājiem, 
pašvaldībām un valdību, mēs visi kopā varam panākt 
vairāk.  

Šie nebūt nav vienīgie plāni vēlētāju sarakstam „Par 
pareizu izvēli”.  

Dažkārt, lielai daļai iedzīvotāju ir jāmainās arī pa-
šiem, lai spētu mainīt notikumus sev apkārt.  

Mēs esam gatavi arī turpmāk uzņemties atbildību par 
grūtāk darāmiem darbiem.  

Tāpēc balsojiet - „Par pareizu izvēli”  

* Piezīme: priekšvēlēšanu programmas publicētas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.  

Kapusvētki Vārkavas novada kapsētās 
2017. gadā 

Izlaidumi Vārkavas vidusskolā  notiks  
š. g., 10. jūnijā  —  plkst. 17.00 būs 
9. klases izlaidums, plkst. 20.00  būs 
12. klases izlaidums.  Laipni lūgti!  8. jūlijā, sestdien, plkst.  12.00 Lazdānu kapos 

8. jūlijā, sestdien,  plkst. 14.00 Strodu kapos 
22. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Pilišķu kapos 
29. jūlijā, sestdien, plkst. 12.00 Vārkavas kapos 
29. jūlijā, sestdien, plkst. 11.00 Āpšu kapos 
 
Par kapusvētkiem citās kapsētās informācija tiks  
precizēta nākamajā izdevumā! 
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Cik dažādi bija laikapstākļi aprīlī, tik daudz dažādu 
pasākumu bija gan skolā, gan ārpus tās.  
1. aprīlī ar izciliem panākumiem valsts stāstnieku 
konkursā „Anekdošu virpulis 2017” startēja mūsu 
skolas stāstnieki. Elvim Laganovskim un Kristianam 
Plotam 1. pakāpes diplomi un   Ekselento smīdinātā-
ju tituli, Mārtiņam Upeniekam un Raitim Domuļevam 
1. pakāpes diplomi un Īpaši ekselento smīdinātāju 
tituli. 

4. aprīlī 5 skolēni piedalījās skatuves runas literāro 
uzvedumu konkursā Latgales novadā. Raitim Domu-
ļevam, Evijai Vaivodei un Mārtiņam Upeniekam 2. 
pakāpes diplomi, Elvim Laganovskim un Kristianam 
Plotam 1. pakāpes diplomi. 
7. aprīlī notika Bērnu žūrijas labāko lasītāju apbalvo-
šanas pasākums, kura laikā tika sveikti gan skolēni, 
gan vecāki, gan skolotāji – lasītāju žūrijas dalībnieki.  
26.aprīlī 6.-12.klašu Bērnu žūrijas lasītāji brauca ek-
skursijā uz Sēliju. 
Prieks par mazajiem dejotājiem, kuri 11. aprīlī raitu 
dejas soli rādīja Riebiņos, piedaloties starpnovadu 
tautas deju sadancī. 
Pēc Lieldienu svinēšanas mājās, trešās Lieldienas ar 
interesantām aktivitātēm tika svinētas arī skolā. Pa-
sākuma gaisotni ar mums kopā baudīja Andris Liepa 

no fonda „Gloria Patri”, kurš bija ieradies, lai oficiāli 
nodotu fonda dāvinājumu – tautas tērpus skolas deju 
kolektīvam. Rīta pusē daļa skolēnu devās uz Piliš-
ķiem, kur ar savu uzstāšanos Lieldienās priecēja vie-

tējos iedzīvotājus. Bērni priecājās par Lieldienu zaķa 
sarūpētajām dāvanām, kā arī saņemtajiem saldu-
miem. 
Lai sakoptu Vārkavas pils apkārtni, 22. aprīlī mūsu 
skolas jaunieši piedalījās talkā „Latvijai būt zaļai!” 
9.-12. klašu skolēni ar īpašu azartu piedalījās orien-
tēšanās sacensībās skolas telpās. 
Divas reizes aprīlī 5. klases skolēni kopā ar atbalstī-
tājiem devās uz Rīgu, lai piedalītos TV spēlē „Gudrs, 
vēl gudrāks”, kur savas zināšanas parādīja viens no 
mūsu skolas gudrākajiem audzēkņiem – Ernests 
Lazdāns. 
27. aprīlī pie mums skolā viesojās Daugavpils Uni-
versitātes asociētais profesors Henrihs Soms, kurš 
bija ieradies, lai pastāstītu skolēniem par Latgales 
kongresa nozīmi Latvijas vēsturē. 
Labdarības programma „Dakter, es labi redzu!” sa-
darbībā ar Ināras un Borisa Teterevu fondu skolā 
ieradās sertificēts oftamologs, kurš pārbaudīja skolē-
niem redzi un nepieciešamības gadījumā izsniedza 
recepti un dāvanu karti briļļu iegādei 45 eiro vērtībā. 

 28. aprīlī  folkloras kopas „Volyudzeite” dalībnieki 
piedalījās nemateriālā kultūras mantojuma apgūša-
nas un pārmantojamības programmas „Pulkā eimu, 
pulkā teku 2017” Dienvidlatgales novada sarīkojumā 
– skatē „Zynu, zynu tāva sātu”, kur izcīnīja 1. pakā-
pes diplomu. Liels paldies mūsu atbalstītājiem Marijai 
un Jurim Gavariem, Elīnai Gavarei, Ingai Somei, Evi-
tai Kusiņai un Jurim Lazdānam, kuri sarūpēja cienas-
tu lielajam degustācijas galdam. 
Ar patīkamām ziņām noslēdzies šā  mācību gada 
mācību priekšmetu olimpiāžu maratons: Latgales 
reģiona 4. klases matemātikas olimpiādē Liliānai Ga-
varei- atzinība, ķīmijas starpnovadu olimpiādē 8. kla-
ses Andrejam  Ločam – 2. vieta, Kristianam Plotam  - 
atzinība, 8. klases fizikas strapnovadu olimpiādē  
Andrejam Ločam– 2. vieta, Kristianam Plotam – 3. 
vieta, angļu valodas starpnovadu olimpiādē  Andre-
jam Ločam – 1. vieta, Kristianam Plotam un Aurēlijai 
Pujiņai – 2. vieta, aklātajā Austrumulatvijas ķīmijas 
olimpiādē Rinaldam Pākstem -3. vieta. 

 

Atbildīgās par audzināšanas darbu skolā  

S. Stankeviča, H. Ērgle 

Aprīlis Vārkavas vidusskolā  
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Jaunumi Vārkavas novadpētniecības muzejā  

 

Vārkavas novadpētniecības muzejs ir saņēmis dāvinājumu no novadnieces Veronikas Ludboržas (dzimušas 
Dzenes, Vārkavas pagasta Stabulniekos). Veronikas kundze ir dāvinājusi savai dzimtajai pusei Pilišķu kapus-
vētku godam piecus tautiskus paklājiņus, piecus linu galdautus ar piecām sedziņām, desmit svečturīšus un 
desmit sveces, piecus mazos galda krucifiksus, piecas vāzes un Jēzus Kristus svētbildi  centrālajam galdi-
ņam. Dāvinājums atrodas Vārkavas novadpētniecības muzejā. Aicinām atsaukties ciemu, kurš ir atbildīgs par 
šo kapu galdiņu uzpošanu uz kapusvētkiem, un lūdzam vērsties pie muzeja vadītājas, lai varētu saņemt šo 
dāvinājumu un lietot pēc noteiktās vajadzības.  
 

Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina visus uz muzeju nakts pasākumu 20. maijā:  
 

Programmā: 
 

18:30 Vārkavas tautas namā Džeinas Gavares gleznu izstādes atklāšana; 
19:30 Iepazīšanas ar ekspozīciju “Pirmā tautskola Latgalē” jaunajās telpās 
(Kovaļevsku iela 4, Vārkava); 
20.30 Muzikāls pasakas lasījums Bērniem “Garā pupa” Vārkavas tautas nama zālē; 
21.30  Radošo mākslu salonā fotoizstādes “Taureņi”  atklāšana ar  vokālā ansambļa 
“Melodīvas “ uzstāšanās; 
22.30  muzeja klētī rokdarbu izstāde un tikšanās ar rokdarbniecēm  Muzeju nakts 
zupas gatavošana un degustācija; 
23.30  Uguns šovs uz sapņu saliņas  pretī Vārkavas tautas namam.  

Vairāk informācijas zvanot pa tālr.: 27059046 (E. Āboliņa)  

SVEICINĀTI BIEDRĪBAS “Vārkavas novada  
pensionāri” BIEDRI ! 

 

Aprīlis saspringts mēnesis. Daba negrib padoties pavasa-
rim, savukārt, mēs gaidām pavasari ar nepacietību. 
Aprīlī esam bijuši gana aktīvi savā biedrībā.  
20.aprīlī saorganizājāmies valstī izsludinātajā Latvijas 
sakopšanas talkā. Izvēlējāmies sakopt Zaķīšos V. un A. 
Kovaļevsku pieminekļa apkārtni. Ļoti rūpīgi grābām lapas 
un slaucījām celiņus, ar pilnmēslojumu “piebarojām” tūju 
audzes  kociņus. Laiks bija saulains un mēs ne tikai labi 
pastrādājām, bet arī brīnišķīgi kopā pavadījām laiku un 
atpūtāmies.  
5. aprīlī Preiļu parkā notika pasākums “Preiļu pusstundas 
skrējiens 2017”. Skriešanas un nūjošanas sacensības no-
tiek 8 kārtās: 5. aprīlī, 19. aprīlī, 10. maijā, 24. maijā, 7. 
jūnijā, 6. septembrī, 20. septembrī un 4. oktobrī 
Preiļu pilsētas parkā pie estrādes - 500 m takā. Starts 
tiek dots visām grupām vienlaicīgi plkst. 18.00. Skrējiens 
notiek jebkuros laika apstākļos. “Parka pusstundas skrē-
jiena” noslēgums  notiks 11. oktobrī  plkst. 18.00 Preiļu 
novada BJSS telpās.  Mūsu sportiskie biedrības biedri 
apliecināja sevi jau nūjojot  5. aprīlī, 19. aprīlī, 10. maijā.  
Nūjotāji soļoja pusstundu, veicot tik apļus, cik katrs vē-
lējās. Mums ļoti patika. Aicinām piebiedroties vēl citus 
nūjot gribētājus vai vienkārši tos, kuri vēlas pabūt kopā 
un, atpūšoties, pastaigāt pa Preiļu parku. Nākošais iz-
brauciens 24. maijā, plkst 17.00 tikšanās pie Vārkavas 
vidusskolas   Piezvaniet, būsim aktīvi savas dzīves veido-
tāji, varat zvanīt arī jebkuram no valdes locekļiem . Ne-
sēdēsim tikai mājās, iesim visi kopā, lai esam veselīgāki 
un labestīgāki. Parasti staigāšana notiek patstāvīgi un 
šaurā draugu lokā, bet reizēm varam sanākt kopā, satik-
ties ar domu biedriem, padalīties vai uzklausīt kādu atzi-
ņu esot kopā. Nebaidieties nākt kopā un piezvaniet! Šo-
reiz tempu nosaka katrs pats sev. 
25.aprīlī apmeklējām Līvānos teātra izrādi “Saimnieks 
meklē saimnieci”. Ļoti pozitīvām emocijām piesātināta 
izrāde. Varējām izbaudīt labu teātri un atpūsties. Izrādi 
apmeklēja 36 biedrības biedri. Paldies par atsaucību un 
sadarbību.  
Aprīlī biedrība saņēma ielūgumu no Rožupes Senioru 
biedrības uz rožupiešu 15 gadu jubilejas svinībām 
29.aprīlī. Piedāvājām visām mūsu pagastu  biedrības no-
daļām, lai atsaucas, kuri vēlas piedalīties, sanācām un 
aizbraucām 9 biedri, tikām ļoti sirsnīgi uzņemti. Paldies 
rožupiešiem par jauko pasākumu. 

Savukārt, 30. aprīlī tikām uzaicināti uz Atašienes Seni-
oru biedrības jubilejas svinībām.  Atašienē sveicām Seni-
oru biedrību dzimšanas dienā, sdk “Dzīves virpulī” ap-
sveikumā bija sagatavojusi četras dejas.  
Mūsu nākošais biedrības kopīgais pasākums tiek plā-
nots 28.maijā plkst.14.00. Iepriekš plānojām pasāku-
ma sākumu stundu iepriekš, bet biedrības biedri ieteica 
pārcelt stundu vēlāk, lai varētu piedalīties pasākumā pēc 
baznīcas apmeklējuma. Tagad ir vasara, vakari gaiši, 
varam sākt 14.00.   Rūpīgi gatavojamies. Pasākums 
“Vasaras reibonī” notiks Vecvārkavas estrādē, parkā. 
Tā ir svētdiena un mums neviens netraucēs darboties.  
Cerēsim uz labu laiciņu, bet Jūs nāciet, ļoti gaidīsim. So-
miņā iemetiet līdzi  karoti un bļodiņu (ja nebūs, arī nav 
liela bēda – mēs piedāvāsim savējās), jo mēģināsim 
Jums piedāvāt uz ugunskura gatavotu sautējumu, pa-
vasara augu  tēju un vēl klāt kādu našķīti. 
Šoreiz “groziņi” izpaliks, bet, ja kāds vēlas, var arī pa-
ķert līdzi “groziņu” ar ko garšīgu un pacienāt pārējos.  
Nelabvēlīgos laika apstākļos padomāsim par alternatīvu 
darbošanos telpās.  
Droši nāciet , visa informācija  būs pieejama novada mā-
jas lapā  un afišās, īpaši tiek lūgti marta, aprīļa un maija 
jubilāri. 
Veiksmi Jums pavasara darbos! Lai spēks un izturība 
katrā mājā, esiet laimīgi strādājot,  atpūšoties un bau-
dot laiku mūsu pasākumos. 
 
 

Ar cieņu biedrības “Vārkavas novada pensionāri”  
valdes priekšsēdētāja Helēna Piziča 
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Ar labiem vārdiem, jokiem, interesantām sarunām un 
atskatu uz atmiņām par bērnību, skolas gadiem un  
jaunību, 1. aprīlī Arendoles bibliotēkā tika aizvadīts 
novadniekiem veltīts pasākums „Manas mājas un 
puse no sirds”.  
Labas iniciatīvas parasti sākas no viena cilvēka. Arī, 
nu jau par tradīciju tapušo novadnieku pasākumu, 
aizsākusi un regulāri turpina Arendoles bibliotēkas 
vadītāja Marija Salceviča.  
Satikšanās prieks, kopīgi mirkļi un labi vārdi — tā 
varētu raksturot šo saiešanu, uz kuru bija ieradušies  
daudzi Arendoles puses cilvēki. Tālo ceļu no galvas-
pilsētas bija mērojusi literatūrzinātniece, folkloriste, 
pētniecisko ekspedīciju organizētāja, grāmatu un 
publikāciju autore, profesore Janīna Kursīte-Pakule, 
bijusī Valsts Aka-
dēmiskā kora 
Latvija dalībnie-
ce   Janīna Bīri-
ņa,  
zinātniece,  
inženierzinātņu 
doktore, bijusī 
Lauksaimniecī-
bas mehanizāci-
jas fakultātes 
prodekāne  
Antoņina Čuku-
re. Uz pasākumu 
no Daugavpils 
bija ieradies aso-
ciētais profesors, 
vēstures doktors 
Henrihs Soms, 
novadpētnieks, 
aktīvists un grā-
matu autors Henrihs Kivlinieks un citi.  
Kā jau kārtīgā latgaliešu pasākumā—bez dziedāša-
nas neiztikt,  ar savām balsīm un mūziku pieskandi-
not saieta zāli, uzstājās Vārkavas novada Kultūras 
centra Arendoles folkloras kopa „Dzeipurs” un 
Rožkalnu kultūras nama vokālais ansamblis „Savādi 
gan”. 
Parasti savējie tiekas tad, kad ir kādi svētki. Un arī 
šoreiz novadnieki vēlējas sveikt savu bērnības drau-
dzeni, skolas un rotaļu biedreni Janīnu Kursīti-Pakuli 
nesenajā jubilejā. Protams, visi pasākuma apmeklē-
tāji  un ciemiņi tika aicināti pie svētku galda, ko bija 
sarūpējusi Vārkavas novada dome. 
No lielā apsveicēju pulka pirmās apsveikuma vārdus 
jubilārei teica Vārkavas novada domes priekšsēdētā-
ja Anita Brakovska, Arendoles bibliotēkas vadītāja 
Marija Salceviča, Folkloras kopas „Dzeipurs” vadītājs 
Andrejs Vingris, Vārkavas novadpētniecības muzeja 
vadītāja Elvīra Āboliņa.  
Satikt  un sveikt jubilejā savu klases biedreni bija  
ieradušās māsas — Terēzija un Silvija Pabērzas, un 
uzdāvināja J. Kursītei-Pakulei Āmuļu pamatskolas  
klases izlaiduma bildi, kas uzņemta 1967. gadā.  
 Ar labiem vārdiem un asprātīgiem apsveikumiem 
jubilāri sumināt ieradušies bija  arī citi novada iedzī-
votāji.  

Pasākuma laikā ar savām atmiņām par satikšanos ar 
J. Kursīti– Pakuli Latvijas Universitātē un Arendoles 
muižā dalījās novadnieks Henrihs Kivlinieks. Viņš 
izteica pateicības vārdus par sadarbību grāmatas 
izdošanā un novēlēja jubilārei labu veselību un Dieva 
svētību.  
Pasākuma laikā  Vārkavas vidusskolas direktore Inta 
Kivleniece aicināja viesus apmeklēt arī Vārkavas vi-
dusskolu, lai padalītos ar skolēniem ar savām zinā-
šanām,  pieredzi un izcilajiem sasniegumiem tik da-
žādās jomās. 
“Lai dzīvi laimīgi nodzīvotu, vajag dzīvot šodien un 
būt tagad un tepat..” savās pārdomās dalījās Henrihs 
Soms. Nākamā klātesošos uzrunāja Āmuļu pamat-
skolas 1952. gada skolas absolvente Antoņina Čuku-

re: „..Laikam es 
biju pirmā, kas 
aizsāka to kustī-
bu, iet  no Aren-
doles puses stu-
dēt uz LLA par 
inženieri. Lai gan 
esmu projām, 
man vienmēr ir 
liels prieks at-
braukt šeit uz 
Arendoli un es 
esmu lepna, ka 
nāku no šīs pu-
ses.”  
“Vārkavieši un 
kalupieši mūžīgi 
viens par otru 
zobojās, kurš 
“kaķis” kurš 
“kačš”, kurš 

“kuorpe” kurš “kūrpe”— tā ir sena tradīcija. Tāpat kā 
prūšu ciemos, ir tādas liecības, ka viens ciems au-
dzēja baltas aitas, otrs — melnas un viens par otra 
aitām smējās. Bet, kad bija pienācis laiks „precībām” 
— lika kopā un sanāca raibas… Man liekas, ka ir la-
bi, ka ir lielāks Vārkavas novads, ka ir Latgales no-
vads. Jā, šogad ir 100 gadi, kā mēs, paldies Dievam, 
esam pie Latvijas, kas būtu bijis, ja mēs paliktu Krie-
vijā nav zināms. Ir braukts ekspedīcijās pie Sibīrijas 
latgaliešiem. Vecākā paaudze kaut ko no latgaliešu 
valodas ir saglabājusi… Jaunajiem iet visādi…” ar 
savām pārdomām dalījās J. Kursīte-Pakule.  
„Mums ir jāmācās no suitiem, viņi nekad nečīkst. 
Mēs 100 gadus esam izdzīvojuši un kaut kādā veidā 
vēl 100 dzīvosim uz priekšu!” enerģiski nosaka jubi-
lāre.  
 

Šādi kopīgi pasākumi un sarunas tik tiešām vieno, jo 
draudzīgā saiešana Arendoles saietu namā ievilkās 
līdz vēlam vakaram… Liels paldies pasākuma orga-
nizatoriem, atbalstītājiem un novadniekiem, kas atra-
du laiku lai mērotu tālo ceļu uz savu dzimto pusi! 
 

Sagatavoja: 
Vārkavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

D. Dudarjonoka 
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Arendolē aizvadīti skaisti satikšanās mirkļi ar novadniekiem  



 

 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksā-
tās  programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa 
izmeklējumus. 
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots auto-
buss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvo-
tājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas iz-
meklējumu dzīvesvietas tuvumā. 
 

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus: 
 

1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros  
sievietēm ar speciālām  Nacionālā veselības die-
nesta uzaicinājuma vēstulēm-  izmeklējumu veic 
BEZ MAKSAS. 

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu 
(jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85). 
 

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta! 
Mobilā mamogrāfa izbraukums Vecvārkavā notiks 
2017. gada  20. maijā. 
 

Atrašanās vieta:  
Vārkavas novada dome,  
Skolas iela 5, Vecvārkava, 
Upmalas pag.,  
no 14.00 līdz 17.00 
Tālrunis uzziņām: 26458044 

www.varkava.lv 
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No 17. līdz 31. maijam Vanagu bibliotēkā būs skatāma  
vaļasprieku izstāde ar zīmējumiem par tēmu "Vanagu bib-
liotēka", kas tapuši sadarbībā ar vietējo mākslinieci, tāpat 
būs skatāmi arī citi autores zīmējumi anime stilā. 

Kā katru gadu, arī šogad Rožkalnu  pagastā rīko kapsētās sakopša-
nas darbus. Liela atsaucība bija no  Āpšu kapsētas piederīgajiem. 
Tāpēc tika izsludināts,  ka 22. aprīlī Lielajā talkas dienā rīkosim tal-
ku, bet slikto laika apstākļu  dēļ tā tika atcelta.  
Neskatoties uz brāzmaino vējo, īslaicīgo lietu un krusu  daži talcinie-
ki nenobijās un ieradās strādāt.    
 
28.´aprīlī tika atkārtota talkas diena, nu jau saulainā laikā. 
Paldies par paveikto ir jāsaka visiem talciniekiem, kuri atsaucās un 
piedalījās, lai viņu  tuvinieku atdusas vieta būtu sakoptāka. 
Paldies! 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja  
Mairita Stulpiņa 

Tā kā iepriekš Donoru diena tika atcelta, jo  
VADC Latgales  filiāles pārstāvjiem, braucot uz 
Vecvārkavu,  salūza autobuss.  
 

Plānojam Donoru dienu 6. jūnijā (otrdien) 
laikā no 09.00 līdz 12.00  Kultūras centra 
zālē, (Skolas ielā 5, Vecvārkavā).  

Fotogrāmatā  un fotoizstādē „Latgalietis 21. gadsim-
tā”  arī Vārkavas novada iedzīvotāju fotogrāfijas  

3. maijā Preiļos norisinājās nesen 
izdotās fotogrāmatas “Latgalietis XXI 
gadsimtā”  un izstādes atklāšanas 
pasākumi. 11.00  Preiļu Romas katoļu 
draudzes baznīcā  notika svētku diev-
kalpojums, pēc tam 13.00 viesu mājas 
„Pie Pliča” dārzā tika prezentēta foto-
grāmata „Latgalietis 21. gadsimtā”. 
Pēc grāmatas prezentācijas, Preiļu 
kultūras centrā notika fotokonkursa 

“Latgalietis XXI gadsimtā” izstādes ap-
meklējums un tikšanās ar darbu auto-
riem.  
Ar savām fotogrāfijām šajā konkursā 
piedalījās arī daudzi Vārkavas novada 
iedzīvotāji.  
Grāmatā un izstādē tika iekļauta Ievas 
Skuteles fotogrāfija „Dodoties dzīvē” un 
Evijas Piebalgas fotogrāfija „Atspulgs”.  

Vietu fotogrāmatā ir atradusi arī Astrīdas Spūles fotogrāfija „Pēdējā 
skolas diena Vārkavas pamatskolā”, Maijas Praņevskas fotogrāfija 
„Brīvības lēciens”, Andra Mačāna fotogrāfija „Gaiļa tirgošana”,   Guni-
tas Lazdānes foto „Mīlestība”. Daudzas Vārkavas novada fotogrāfijas 
tika  publicētas  katalogā.  
Liels paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!  



 

 

OZOLUPE  

www.varkava.lv 

IESTĀŽU JAUNUMI  

Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām 
valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir 
ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārval-
dītu kā arī, lai plānotu teritoriju saimniecisko darbību, 
maija beigās plānots uzsākt Latvijas dabas vērtību ap-
zināšanas projektu.  
Projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzī-
bai Latvijā” jeb  vienkāršāk – “Dabas skaitīšanas” mēr-
ķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, 
to apjomu un kvalitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonds. 
Projekta izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar 
zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, 
upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidī-
bu tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir no-
skaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Lat-
vijā.  

Dabas vērtību apsekošana jeb biotopu kartēšana 
Projekta ietvaros tiks veikta ES nozīmes aizsargājamo 
biotopu apsekošana gan valsts, gan privātajās zemēs. 
Biotops ir viendabīga teritorija, kuru apdzīvo kādas kon-
krētas dzīvnieku vai augu sugas, kuras piemērojušās 
noteiktiem dzīves apstākļiem.  
Apsekošanu veiks eksperti Dabas aizsardzības pārval-
des (DAP) uzdevumā. Apsekošana turpināsies trīs ga-
dus. Eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās poten-
ciāli iespējama īpašu dabas vērtību esamība. 

Kartei ir indikatīva nozīme.  

Attēloto kvadrātu apmeklējuma laiks var mainīties. 
 

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un 
katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. 
Šogad apsekošanu plānots sākt daļā Vidzemes, Latga-
les un Kurzemes, tai skaitā aizsargājamās dabas terito-
rijās  - Gaujas Nacionālajā parkā, Ķemeru Nacionālajā 
parkā, Lubāna mitrājā, aizsargājamo ainavu apvidū 
Augšdaugava, Dvietes palienē un  Vidzemes akmeņai-
najā jūrmalā.  
Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi platības, kur 
ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību 
esamību, piemēram: 

• intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;  

• apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas 
noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu 
zona pilsētā; 

• teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti   
izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas 
dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves 
platības u.c.). 

 

Kā zemju īpašnieki uzzinās par gaidāmo dabas   
vērtību apzināšanu? 
Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem  
(tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kar-
tēšanas uzsākšanas uz to deklarētajām adresēm tiks 
izsūtītas informatīvas vēstules, lai informētu par aptu-
veno ekspertu    apmeklējumu un eksperta atpazīšanas 
zīmēm. Vēstules tiks izsūtītas tiem īpašniekiem 
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos obligāti pare-
dzēta eksperta vizīte.  

Kā atpazīt ekspertu? 
Visiem ekspertiem, dodoties dabā, ir jābūt līdzi Dabas 
aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eks-
perta apliecībām, kas jāuzrāda zemes īpašniekam pēc 
to lūguma.  Apliecībā būs iekļauts arī Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes kontakttālrunis, kur nepieciešamības  
gadījumā iegūt papildu informāciju. 

Eksperta apliecības paraugs.  
 

Vai zemes īpašnieks  var atteikties no dabas vērtību 
apzināšanas? 
 

Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas   
savā īpašumā. To nosaka Latvijas Republikas likumdo-
šanu  - Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.pants.    
Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pie-
nākums neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un bioto-
pu izpēti, uzskaiti un kontroli. 
 

Kā zemes īpašnieks uzzinās, ka viņa īpašumā atras-
ta nozīmīga dabas vērtība? 

Ja teritorijas apsekojama laikā tiks atrasts ES nozīmes 
biotops, zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs) tiks rak-
stiski informēts. Informāciju par savā īpašumā esoša-
jām dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs iegūt arī 
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols 
(ozols.daba.gov.lv).  

Ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs,   
informācija tiks nodota Lauku atbalsta dienestam un 
būs pieejama arī Lauku atbalsta dienesta lauku infor-
mācijas sistēmā. 
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 Informācija par projektu  “Dabas skaitīšana” 



 

 

www.varkava.lv 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 

13 

Aprīlis 2017  Nr. 4 (113) OZOLUPE  

 

Ja zemes īpašnieka īpašumā tiks atrasts īpaši aiz-
sargājams biotops, vai tiks noteikti kādi ierobežoju-
mi saimnieciskajai darbībai? 

Bažas par kartēšanas ietekmi uz saimniecisko darbību 
visbiežāk nav pamatotas. Īpaši aizsargājama biotopa 
atrašana noteiktā teritorijā nenozīmē automātisku iero-
bežojumu noteikšanu. 
Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt informāciju nevis pa-
lielināt vai samazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
skaitu. 
Lai gan termins “īpaši aizsargājams” daudziem asociē-
jas ar saimnieciskās darbības aizliegumu vai ierobežo-
jumu, tomēr praksē šādu biotopu aizsargā vien tad, ja 
tam ir izveidots mikroliegums, vai tas atrodas īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorijā. Mikroliegumi ir teritorijas, 
kas tiek īpaši noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargāja-
mas sugas vai biotopa aizsardzību. Savukārt īpaši aiz-
sargājamajās dabas teritorijās saimnieciskās darbības 
aizliegumus vai ierobežojumus nosaka Ministru kabine-
ta noteikumi. Jāņem vērā, ka vislielākā iespējamība at-
rast    dabas vērtības ir teritorijās, kurām jau ir noteikts 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss vai kādi citi 
ierobežojumi intensīvai saimnieciskajai darbībai (piem.,       
aizsargjoslas, “zaļās zonas” pašvaldību teritoriju plāno-
jumos, izteikts reljefs u.c.). 

Lēmumus par sava īpašuma apsaimniekošanu Dabas 
aizsardzības pārvalde aicina nebalstīt uz baumām, bet 
šaubu gadījumā sazināties ar Dabas aizsardzības pār-
valdi: skaitamdabu@daba.gov.lv; +371 26107005. 
 

Kā notiks dabas vērtību noteikšana? 
 
 

Biotopu apsekošana  tiks veikta pēc vienotas Metodikas 
(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota “ES 
nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas 
un darbu organizācijas metodika”). Biotopu apsekošanu 
veiks eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs 
speciālu apsekojama anketu un kartē iezīmēs precīzu 
konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apseko-
jama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai 
(GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, 
lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pār-
baudi. 
 

Kāds ir dabas vērtību apzināšanas ieguvums? 
 

Pēc dabas vērtību apzināšanas tiks iegūta informācija 
par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām (ES nozīmes 
biotopiem), to stāvokli un daudzumu valstī. 
Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tē-
rēt privātos līdzekļus ekspertīzēm, lai pieteiktos atbal-
sta/kompensāciju maksājumiem, saņemtu būvatļaujas 
vai tehniskos noteikumus.  

Projektā  īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt 
administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažā-
du atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo ievadītie 
dati dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols būs sa-
vietoti ar citām valsts informācijas sistēmām, pie-
mēram, www.geolatvia.lv. Izmantojot datu bāzēs 
iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk 
plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargā-
jamo sugu un biotopu izplatību.  
Projekta ietvaros iegūtie dati palīdzēs daudz efektī-
vāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimnie-
cības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas uni-
kalitāti, kā arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no 

tā izrietošajiem ekonomiskajiem ieguvumiem. 
 

Dabas vērtību apzināšana jeb biotopu kartēšana ir 
tikai viena no projekta “Dabas skaitīšana” aktivitā-
tēm. ” Dabas skaitīšana” ietver arī 20 esošo īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrādi un 5 
sugu aizsardzības (apsaimniekošanas) plānu izstrā-
di.  
 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrāde 
 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  dabas aizsardzī-
bas plāns ir dokuments, kurā apkopota informācija par 
konkrēto teritoriju un aprakstīti teritorijas apsaimnieko-
šanas un izmantošanas pasākumi. 
Projekta ietvaros īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti tādā secībā, kā 
to nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānu iz-
strādes saraksts. Izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju dabas aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs 
ir aicināts izteikt savus  priekšlikumus teritorijas izman-
tošanai un apsaimniekošanai. 

Plānu izstrādes rezultātā, nosakot atšķirīgas aizsardzī-
bas un apsaimniekošanas prasības, daļai īpašnieku un 
uzņēmēju var tikt atvieglota saimnieciskā darbība vai 
arī rasties iespēja saņemt kompensācijas par mež-
saimnieciskās darbības ierobežojumiem un bioloģiski 
vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzī-
bas plāns dod iespēju saskaņot dabas aizsardzības un 
teritorijas attīstības intereses.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā ir dabas 
rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas piemi-
nekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un 
aizsargājamo ainavu apvidi. 
 

Sugu aizsardzības plānu izstrāde 
 

Projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros uzsākta sugas aiz-
sardzības plāna izstrāde dīķa naktssikspārnim, platsau-
sainajam sikspārnim, sugu grupai “Roņi” un sugu grupai 
“Pūces. Sugu aizsardzības plānu izstrāde, tāpat kā īpa-
ši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plā-
na izstrāde, notiek saskaņā ar noteikto sarakstu. Sugu 
aizsardzības plānu izstrādes procesā tiek organizētas 
sabiedriskās apspriedes.  

Rūpes par dabu nav jāuzskata par kavēkli un slogu 
ekonomikas attīstībai, bet gan iespēju plānot ilglaicīgu 
un sabalansētu valsts attīstību, nodrošinot dabas kapi-
tālu kā ilgtermiņa ienākumu avotu valstij un iedzīvotā-
jiem. 
Papildu informāciju par projektu “Dabas skaitīšana” var 
iegūt, sūtot e-pastu uz skaitamdabu@daba.gov.lv, mā-
jaslapā www.daba.gov.lv un www.skaitamdabu.gov.lv 
vai zvanot + 371 26107007 (darba dienās 8:30-17:00). 

Projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzī-
bai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” tiek īstenots ar Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Projekta īste-
nošanas ilgums ir līdz 2020. gada novembrim, biotopu 
izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā – ne ilgāk kā 
līdz 2019. gada 31. decembrim. 
 

Informāciju sagatavoja: 

Elīna Prikule 

Projekts “Dabas skaitīšana”  

Projekta vadītājas asistente 
Tālr.:27794799 

mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv
mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv
http://www.daba.gov.lv
http://www.skaitamdabu.gov.lv
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Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļā aprīlī  
reģistrēta viena miršana, mūžībā aizgājis 

 

Jānis Vuškāns (11.02.1951 -14.04.2017.) 
 

Vārkavas novada dome izsaka  
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem !  

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”. 


