
VĀRKAVAS NOVADA DOMES  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.33  

 
Vecvārkavā, 2012.gada 31.janvārī (protokols Nr.2,4. §) 

 
„Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista 

algotajos pagaidu sabiedriskajos  
darbos Vārkavas novada pašvaldībā”  

 
Izdoti saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdar-
ba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju iz-
vēles principiem" 141.6 punktu. 

 
1. Personu iesaistīšana programmā priori-
tārā kārtā: 
       1.1. Daudzbērnu ģimenes ar bērniem, 
kurās ir viens apgādnieks. 
       1.2. Daudzbērnu ģimenes ar bērniem, 
kurās ir divi apgādnieki. 
       1.3. Ģimenes ar bērniem, kurās ir 
viens apgādnieks. 
       1.4. Ģimenes ar bērniem, kurās ir divi 
apgādnieki. 
       1.5. Atsevišķi dzīvojoša viena persona. 
       1.6. Vairāku cilvēku ģimene. 
2. Ja ģimenē ir divi vai vairāk Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki, 
vienlaicīgi var strādāt tikai viens bezdarb-
nieks. 
3. Pašvaldībai ir tiesības iesaistīt algoto pa-
gaidu sabiedrisko darbu programmā pri-
oritārā kārtā personas ar noteiktu speciali-
tāti: 

• šuvējas, 
• celtnieki, 
• personas ar motorzāģa un  

krūmgrieža tiesībām, 
• atslēdznieks, 
• galdnieks, 
• metinātājs, 
• mūrnieks, 
• daiļdārznieks, florists, 
• dizainers, 
• pavāri, 
• laborants, 
• pirmsskolas skolotājs. 
 

4. Ja ar personu ir lauzts līgums par līguma 
nosacījumu neievērošanu, personu atkār-
toti iesaistīt programmā ne ātrāk kā 18 mē-
nešus pēc līguma laušanas. 
5. Ja persona kavē darbu sakarā ar slimību, 
septiņas kalendārās dienas līgums netiek 
lauzts attaisnojošu iemeslu dēļ. 
6. Ja persona atsakās strādāt bez pietiekami 
motivēta iemesla (slimība, bērnu slimība, 
atrasts darbs), var tikt iesaistīts programmā 
pēc 4 mēnešiem. 
7. Saistošie noteikumi tiek publicēti Vārka-
vas novada domes bezmaksas izdevumā 
"Ozolupe", kā arī pašvaldības interneta mā-
jaslapā www.varkava.lv. 
8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā die-
nā pēc to publicēšanas. 
 
 
 Domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne 
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Izdevējs: Vārkavas novada pašvaldības dome, tālr. 65329632,  
mob.tālr. 28239646. 
Iznāk kopš 2003. gada 28. maija. 
Bezmaksas izdevums. 
Materi ālus apkopoja un sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Maija Praņevska (mob.tālr. 26611934, 20385972; 
e-pasts - varkavas.novads@inbox.lv, maija.pranevska@varkava.lv). 
Tir āža: 740 eksemplāri. 
Iespiests: SIA „”Latgales druka”, datorsalikums - M.Praņevska. 
 
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori. 

Nākamais “Ozolupes “ numurs iznāks 
š.g.9.maijā.  

Informācija jāiesūta līdz 30.aprīlim,  
e-pasta adrese: 

varkavas.novads@inbox.lv,  
tālrunis precizējumiem  

26611934. 

Vārkavas novada Kultūras centra pasākumi 

28.aprīlī plkst. 22.00 Vārkavas TN balle kopā ar grupu „Solvita un Jānis”. Ieeja: Ls 1,50. 
 
5.maijā plkst. 10.00 Vecvārkavā (pie Vārkavas novada domes) norisināsies atraktīvais un makten no-
derīgais Pavasara tirgus “Lielā andele”! Būs iespēja iegādāties trušus; augļu koku, ogulāju, puķu stādus; 
apģērbu; amatnieku izstrādājumus u.c.   
Jaunums - aicinām andelēties arī tos, kuriem mājas bēniņos, drēbju skapjos vai kur citur glabājas maz-
lietotas vai pavisam jaunas mantas, kas pašiem vairāk nav noderīgas, bet, ko citi varētu likt lietā - sākot 
no adatām, saimniecības precēm, auto rezerves daļām, bērnu drēbītēm, rotaļlietām, apaviem, aksesu-
āriem, kleitām, beidzot ar mēbelēm utt. Šīs lietas katram/ katrai no jums būs iespēja tirgot pārējiem vai 
arī iemainīt pret ko sev tīkamāku! Andelē paredzēts arī labdarības stūrītis, tādēļ, ja jums ir apģērbi vai 
kas cits, ko ziedot mazajām sirsniņām - ar prieku tos pieņemsim un nogādāsim tiem, kam šī nesavtīgā 
palīdzība patiešām ir nepieciešama! Dalība „Lielajā andelē”- bez maksas! Tirgotājiem vēlams pieteikties 
līdz š.g. 3. maijam, zvanot vai sūtot īsziņu uz mob.tālr. 28819170 Ilgai Pokšānei. 

Laipni aicinām amatniekus, mājražotājus un zemniekus piedāvāt savu veikumu! 
 
5.maijā plkst. 22.00 Rožkalnu KN balle kopā ar grupu „Galaktika”. Ieeja: Ls 2. 
 
12. maijā plkst.20.00 Arendoles bibliotēkā Māmiņu dienai veltīts koncerts. Plkst.22.00 balle kopā ar 
Arvīdu no Preiļiem. Ieeja koncertā un ballē – brīva. 
 
19. maijā plkst. 20.00 Vārkavas TN Muzeju nakts ietvaros Vārkavas vidusskolas 12. klases humoristisks 
iestudējums ar dziesmām un dejām „Vorkovas pogosta zvaigzne” (pēc K. Jokstes „Klepernīku pogosta 
zvaigzne” motīviem). Ieeja - par ziedojumiem. Plkst. 22.00 balle. Ieeja: Ls 1,50, pēc plkst.23.30 - Ls 2.  
Vārkavas pagasta novadpētniecības muzeja tradīciju istabā 19.maijā no plkst.18.00 līdz 19.30  radošās 
darbnīcas „Cerību, ilgu un sapņu piepildījums”. Darba tehnika pēc brīva izvēles. No plkst.18.30-20.00 
izstādes veidošana  un radošo darbnīcu noslēgums. Plkst.22.00 Vārkavas novadpētniecības muzeja – 
klēts telpās. Izstāde - konkurss  – degustācija „Kulinārijas brīnumi no jūras veltēm”. Aicinām saimnieces 
ar kulinārijas meistardarbiem piedalīties šajā konkursā - degustācijā. Par omulīgu noskaņu gādās fol-
kloras kopa „Vecvārkava”. 

 
Atbilstoši Vārkavas novada domes darba koplīgumam Vārkavas novada pašvaldības domes  

administrācija  un domes pakļautībā esošās iestādes sestdien, 28. aprīlī, un ceturtdien, 3. maijā,  
strādās no plkst.8.00 - 13.00. (Pirmdiena, 30. aprīlis, būs brīva - šī darba diena, saskaņā ar MK  

rīkojumu Nr.146, ir pārcelta uz š.g. 28.aprīli.)   


