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Ievads
Vārkavas novada ilgtspējīga attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta ar 2012.gada 15.maijā lēmums Nr.8
„Par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. Eksperta pakalpojumus
Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības programmas izstrādē sniedz SIA „AC Konsultācijas”. Stratēģija
izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Vārkavas novada attīstības programmas
izstrāde”, identifikācijas Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/028/066, ietvaros.
Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā
veikta pašreizējās situācijas analīze, uz kā pamatojoties, formulēta ilgtermiņa attīstības perspektīva.
Ilgtermiņa attīstības perspektīva ietver pašvaldības vīziju un pašvaldības ekonomisko specializāciju,
stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu. Telpiskās
attīstības perspektīva ietver nozīmīgākās esošos telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa
izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas, apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu,
prioritāri attīstāmās teritorijas, galvenos transporta koridorus un infrastruktūru, kā arī maģistrālos
inženierkomunikāciju tīklus un objektus, dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju tīklu, kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas, ainaviski vērtīgās un citas
īpašas teritorijas. Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā aprakstīts novada teritorijas attīstības
monitorings, kas dod iespēju novērtēt novada attīstības progresu, definēto mērķu sasniegšanu,
sasniegtos rezultātus un tiešos iznākumus.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām, kā arī ņemot vērā Vārkavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Attīstības stratēģijas izstrādē ņemti vērā šādi plānošanas
principi: ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības princips, stratēģiskas attīstības princips, interešu
saskaņotības un līdzdalības princips, attīstības plānošanas un normatīvo aktu savstarpējas sasaistes
princips.
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Terminu skaidrojums
Ainava – teritorija tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku
darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainava ir gan fizioģeogrāfisks komplekss, gan vēsturiski
pārmantotu tradīciju, paražu un estētisko īpašību kopums, kultūras mantojums, kam piemīt noteikta
struktūra un funkcijas.
Apdzīvojuma struktūra – apdzīvojuma dažādo telpā nodalāmo elementu savstarpējā izvietojuma un
saikņu noturīgs kopums, kas spēj nodrošināt apdzīvojuma veselumu un tā būtisko īpašību
saglabāšanu, arī notiekot iekšējām un ārējām izmaiņām.
Atjaunojamie enerģijas resursi – enerģijas resursi, kas var eksistēt nosacīti bezgalīgi, jo atjaunojas
dabiskā procesā. Tie ietver saules enerģiju, vēja enerģiju, krītoša un plūstoša ūdens enerģiju, biomasu,
ģeotermisko enerģiju u.c.
Attīstības centrs – teritorija, kurā ir resursu (t.sk. cilvēkresursu), sociālo un ekonomisko aktivitāšu
koncentrācija un kas veicina apkārtējās teritorijas attīstību.
Cilvēkkapitāls - cilvēku spējas ražīgai, ekonomiski aktīvai darbībai, viņu zināšanas, prasme un pieredze
Ilgtermiņa prioritāte - pašvaldības ilgtermiņa uzstādījums konkrētu stratēģisko mērķu īstenošanā
Horizontālā prioritāte - pašvaldības ilgtermiņa uzstādījums, kas caurvij visus izvirzīto stratēģisko
mērķu īstenošanu
Ilgtspējīga attīstība – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība,
kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību
ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes
un telpiskās attīstības perspektīva.
Infrastruktūra – tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, sakaru,
tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī mājokļi, skolas, veselības aizsardzības,
kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums kādā teritorijā.
Mūžizglītība – izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt
zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo
izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.
Reģionālā pozicionēšanās – konkurētspējīgu priekšrocību un identitātes veidošana reģiona ietvaros.
Sasniedzamība – attiecas uz to, cik viegli sasniedzami galamērķi. Papildus fiziskai sasniedzamībai,
izmantojot transporta infrastruktūru, savienojamība ar modernu telekomunikāciju sistēmu
starpniecību veicina teritoriju sasniedzamību netaustāmā veidā. Sasniedzamība ir atkarīga no
transporta infrastruktūras un pakalpojumu izplatības un kvalitātes.
Sociālais kapitāls – starp sabiedrības locekļiem pastāvošās neformālās sociālās saites un tīklojumi.
Sociālo kapitālu raksturo ne sociālo saišu un tīklojumu esamība vai neesamība, bet arī savstarpējās
uzticības līmenis, sadarbības kvalitāte un abpusējība.
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Stratēģija – ilgākam laikposmam paredzēts vispusīgs, komplekss rīcības plāns, programma, kur izvirzīti
pamatmērķi un norādīti to sasniegšanas galvenie līdzekļi. Uz tās pamata tālāk izveido detalizētākus
īstermiņa plānus (taktiku).
Stratēģiskie mērķi – uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām ilgtermiņā, kas ir vērsts uz
novada attīstības vīzijas sasniegšanu un kalpo par pamatu ilgtermiņa prioritāšu noteikšanai
Telpiskā attīstības perspektīva – novada teritorijas telpiskās struktūras redzējums par apdzīvojuma
struktūru, pakalpojumu centriem, prioritāri attīstāmām teritorijām, svarīgākajiem infrastruktūras
objektiem, ainaviskām teritorijām u.c.
Vīzija - lakonisks vēlamās ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās
vērtības.
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Novada vizītkarte
Platība (2012.gads): 288 km

2

Iedzīvotāju skaits (2012.gads): 2087
2

Iedzīvotāju blīvums (2012.gads): 7,2 uz 1 km

Teritorijas attīstības indekss (2011.gads): -1,288
Administratīvais centrs: Vecvārkava
Attālums no novada centra līdz lielākajām
pilsētām:
Līvāni – 34 km
Preiļi – 20 km
Daugavpils – 46 km
Rēzekne – 78 km
Jēkabpils – 62 km
Rīga – 202 km
Dabiskais pieaugums (2011.gads): -19
Migrācijas saldo (2011.gads): -16
Demogrāfiskā slodze (2011.gads): 639
Vidējā darba samaksa bruto (2012.gads): 345
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (2011.gads): 798
Nodarbinātie iedzīvotāji (2011.gads): 623
Bezdarba līmenis (2013.gada marts): 17,9%
Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits (2011.gads): 4 komercsabiedrības, 2 individuālie
komersanti, 188 pašnodarbinātas personas un 135 zemnieku un zvejnieku saimniecības
Izglītības iestāžu skaits (2012./2013.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola un 1 pirmsskolas izglītības
iestāde
Skolēnu skaits novada izglītības iestādēs (2012./2013.m.g.): 196
Veselības iestādes (2013.gads): 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā)
Valsts vietējās nozīmes autoceļi (2012.gads): 7
Pašvaldības autoceļu kopgarums (2012.gads): 121 km, no tiem grants segums 71%, bez seguma –
28%
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no kopējās teritorijas 2011.gads): 55%
Meži (% no kopējās teritorijas 2011.gads): 24%
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Pašreizējās situācijas novērtējums
Iedzīvotāji. Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits īstermiņa un ilgtermiņā ir samazinājies, Laikā
no 2000.-2012. gadam novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 26%, kamēr Latgales reģionā
samazinājums bijis 23%, valstī vidēji – 14%. 2012.gadā novadā dzīvoja 2087 iedzīvotāju. Iedzīvotāju
skaita izmaiņas nesušas līdzi pārmaiņas arī citās jomās – ir samazinājies skolēnu un izglītības iestāžu
skaits, samazinājies novada darbspējīgo skaits, samazinājies mazo lauksaimnieku skaits. Arī nākotnē
sagaidāms, ka iedzīvotāju skaita samazinājums būs lielākais izaicinājums novada turpmākā attīstībā, jo
samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits, būs nepieciešama turpmāka izglītības iestāžu skaita
samazināšana, izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā u.c. pasākumi.
Nodarbinātība. Bezdarba līmenis Vārkavas novadā uz valsts kopējā fona ir augsts, pēc 2013. gada
31.janvāra datiem, 17,9%, taču Latgales reģionā – viens no zemākajiem. Latgales reģionā vidēji
bezdarba līmenis ir 15,7%, valstī – 8,3%. Novada pozitīvā iezīme ir tā, ka novads lielā mērā pats spēj
saviem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem nodrošināt darbavietas, kas lielākoties ir lauksaimniecības
jomā. Tā kā lauksaimniecība novadā pēdējā desmitgadē ir attīstījusies, pieaudzis ir arī darbavietu
skaits, kas tādējādi nodrošina lēnāku emigrāciju un apdzīvotības struktūras izmaiņas novadā.
Nozīmīgākā problēma nodarbinātības jomā līdzīgi kā valstī ir nelegālā nodarbinātība.
Ekonomika. Novada ekonomikas pamatā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, vairāk
nekā 85% no novada uzņēmumiem veido zemnieku saimniecības. Novadā pastāv spēcīgas tradīcijas
ekoloģiskās saimniekošanas jomā. Šobrīd novadā aptuveni puse saimniecību ir ekoloģiskās, pāris
gadus atpakaļ ekoloģisko saimniecību skaits novadā pārsniedza pat 90%. Tā kā ekoloģisko saimniecību
samazinās ir īslaicīga un to lielā mērā ietekmē subsīdijas, novadā ir potenciāls ekoloģisko
saimniekošanu attīstīt nākotnē, veidojot ekonomiku ar augsti pievienoto vērtību.
Ņemot vērā, ka lauksaimniecība pēdējā desmitgadē ir ievērojami attīstījusies, paplašinoties
lauksaimniecībā izmantoto zemju platībām, novada šī brīža un nākotnes problēma saistāma ar
lauksaimniecisko zemju trūkumu. Tas savukārt neļauj esošajiem zemniekiem paplašināties un
jaunajiem zemniekiem ienākt novadā.
Novadā maz attīstīta ir tūrisma joma, taču tas ir viens no potenciāliem nākotnē. Ieguldot līdzekļus
vides sakārtošanā un novada sasniedzamības uzlabošanā, novadā var attīstīt lauku tūrismu, jo tajā ir
baznīcas, muižas, upe un ezers, ainaviskas, neskartas dabas teritorijas. Tieši sliktais autoceļu stāvoklis
uzskatāms par nozīmīgāko kavēkli novada ekonomikas konkurētspējas pieaugumam. Līdz ar tūrismu
nākotnē potenciāli attīstāma ir arī amatniecība. Lai arī novadā amatniecība šobrīd nav ekonomiski
spēcīgi attīstīta, novads līdzīgi kā Latgales reģions ir spēcīgs ar seno amatu prasmju saglabāšanu un
nodošanu, novadā darbojas prasmīgi amatnieki.
Transports un sasniedzamība. Novadu šķērso septiņi valsts vietējās nozīmes autoceļi, kas lielākoties ir
grants seguma un ir neapmierinošā stāvoklī, īpaši pavasara un rudens mēnešos, kad ceļi kļūst
neizbraucami. Tas atstāj negatīvu ietekmi uz novada ekonomiku un iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
mobilitāti. Ņemot vērā, ka ceļu tīkls novadā ir labs, ieguldījumi autoceļu infrastruktūrā varētu būtiski
veicināt novada teritorijas attīstību un iedzīvotāju mobilitāti.
Sabiedriskais transports novadā vērtējams kā apmierinošs – ir nodrošināta satiksme vairākas reizes
dienā uz tuvējām pilsētām. Papildus izglītības vajadzībām tiek organizēti arī skolēnu pārvadājumi.
Izglītība. Vārkavas novadā ir trīs vispārējās izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena ir
pamatskolas un viena ir pirmsskolas izglītības iestāde. Vārkavas vidusskolā un Vārkavas pamatskolā
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kopā mācās aptuveni nepilni 200 skolēni. No ilgtspējīgas infrastruktūras apsaimniekošanas
perspektīvas novadā pietiekama ir viena izglītības iestāde – vidusskola.
Lai mazinātu jauniešu aizplūšanu no novada, nepieciešams domāt par lauksaimniecības izvēles
priekšmetu iekļaušanu mācību programmās. Tas nodrošinātu nepieciešamās prasmes vietējiem
iedzīvotājiem saimnieciskās darbības veikšanā, ka arī palīdzētu palielināt to jauniešu skaitu, kuri
turpina mācības vidusskolā un paliek uz dzīvi novadā.
Sports un Kultūra. Vārkavas novadā ir vairāki tūrisma apskates objekti un labi izstrādāta tūrisma
objektu karte. Novads var lepoties ar baznīcām, muižām un dabas teritorijām. Papildus novadā
regulāri tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi un zaļumballes, kas pulcē apmeklētājus arī no citiem
novadiem. Novads var lepoties arī ar augstas kvalitātes vieglatlētikas laukums, kurā noris vairāki
reģionāla līmeņa sporta pasākumi vieglatlētikā.
Pakalpojumi. Lielākajās apdzīvotās vietās ir nodrošināts minimālais nepieciešamais pakalpojumu
klāsts. Taču augstāka līmeņa pakalpojumi (VID, VSAA, bankas u.c.) novadā nav pieejamas. Līdz ar to
pakalpojumu jomā nozīmīga ir sadarbība ar tuvējām pilsētām (Līvāniem, Preiļiem, Daugavpili), kas ir
20-46km rādiusā. Daugavpils uzskatāma par nozīmīgāko pakalpojumu centru novada iedzīvotājiem,
sniedzot visplašāko pakalpojumu klāstu.
Veselība. Novadā ir divas ģimenes ārstu prakses – Vārkavā un Vecvārkavā. Augstāka līmeņa
ambulatori un stacionāri veselības aprūpes pakalpojumi novadā nav pieejami. Tos novada
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt Preiļu, Daugavpils vai Jēkabpils slimnīcās.
Komunālā saimniecība. Komunālā saimniecība novadā vērtējama kā laba. Siltumapgāde centralizēti
nodrošināta Vecvārkavā, kamēr citos ciemos par piemērotāko apkures veidu izvēlēti lokālie apkures
katli. Ir atjaunoti ūdensvadi un attīrīšanas iekārtas. Nākotnes perspektīvā ūdensvada un attīrīšanas
iekārtu renovācija nepieciešama Rimcānos. Novadā ir labs mobilā tīkla pārklājums, taču nozīmīga
problēma mazāk apdzīvotās vietās ir interneta pieejamība.
Vide. Novads var lepoties ar bagātīgu dabas vidi. Novadu šķērso Dubnas un citas upes, ir vairākas
ainaviskās un aizsargājamās dabas teritorijas un perspektīvā iespējams attīstīt atpūtas zonas un
sakārtot vidi, lai spētu piesaistīt lauku tūristus. Problēma novadā ir degradētie bijušo kolhozu objekti,
izsaimniekotās karjeras. Nepieciešama objektu sakārtošana, veidotu pievilcīgāku novada vidi.
Lauksaimniecības attīstībai novadā ir labi priekšnoteikumi, jo tas atrodas Austrumlatvijas zemienes
Jersikas līdzenumā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme no kopējās teritorijas veido 55%, no kuras
83% ir aramzeme. Būtiskākā problēma ir palieņu pļavas uz zemju applūšana, kas kavē
lauksaimniecības attīstību. Meži veido 24% no novada kopējās teritorijas, kas gan ir zemāks rādītājs
nekā Latvijā vidēji (44%). No novada mežiem 56% ir privāti, savukārt 43% ir valsts meži. Dominējošās
mežos ir egļu un priežu audzes.
Novadā ir arī vairākas derīgo izrakteņu atradnes – bezakmens māla un smilts atradnes, kā arī grants un
kūdras atradnes. Kūdras atradnes uzskatāmas par nozīmīgāko novada resursu. Vairākās atradnēs
sastopama kūdra, kas ir izmantojama lauksaimniecībā – pakaišiem un kā mēslojumam, kas savukārt
papildina novada izvēlēto specializāciju – ekoloģisko lauksaimniecību.
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Attīstības vīzija

Vārkavas novads ir viens no zaļākajiem novadiem Latgalē ar spēcīgām kopienas
tradīcijām, laimīgiem iedzīvotājiem un attīstītu ekoloģisko lauksaimniecību

Vārkavas novada pamatvērtība ir laimīgs un patriotiski noskaņots iedzīvotājs, kurš dzīvo, mācās, strādā
un aizvada savas vecumdienas novadā. Tas ir iedzīvotājs, kurš novadā jūtas atbalstīts un mīlēts, kurš,
pašaizliedzīgi darbojoties, sniedz ieguldījumu novada ekonomiskai attīstībai, spēcina tradīcijas un
kopienas dzīvi, ir orientēts uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu ekonomisko saimniekošanu.
Tieši laimīgs iedzīvotājs, spēcīga ģimene un savstarpējs kopienas atbalsts izvirzīta kā galvenā prioritāte
novada attīstībā. Caur apmierinātību ar dzīvi, drošību un pozitīvu skatu nākotnē tiks panākta arī
novada labklājības celšanās.
Kā otra prioritāte izvirzīta ekoloģiska saimniekošana, uz ko vērsti dažādi atbalsta pasākumi – kas reizē
veicina pievēršanos gan šai saimniekošanas formai, gan atbalsta jaunās ģimenes un veicina to
palikšanu novadā. Tiek domāts par ilgtspējīgu apsaimniekošanu no paaudzes paaudzē. Ekoloģiskā
saimniekošana tiek papildināta ar senām amatu tradīcijām un lauku tūrismu, veidojot savstarpēji
papildinošu un integrētu novada ekonomisko profilu.
Ilgtermiņa perspektīvā novads atbalsta :











Patriotiski noskaņotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības ar spēcīgām kopienas tradīcijām
veidošanu;
Spēcīgu lokālo centru attīstību novadā;
Paaudžu pēctecību zemnieku saimniecībās;
Esošās apdzīvojuma struktūras saglabāšanu;
Novadam raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko ainavu saglabāšanu un pilnveidošanu;
Ekoloģisko saimniekošanu;
Zemju konsolidāciju;
Lauku tūrisma un seno amatu prasmju attīstību;
Apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanu;
Iedzīvotājam draudzīgu, sasniedzamu un drošu vidi.

Ilgtermiņa perspektīvā novads neatbalsta šādu attīstības virzienu:







Industriālas ražošanas teritorijas;
Ģenētiski modificētu lauksaimniecību;
Konvencionālo lielražošanu;
Lauksaimniecības zemju apmežošanu;
Lauksaimniecības zemju sīkdalīšanu;
Atkritumu poligonu ierīkošanu.
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Ekonomiskā specializācija
Novada ekonomiskā specializācija orientēta četros virzienos – uz lauksaimniecības attīstību, īpaši
ekoloģisko lauksaimniecību ar augstu pievienoto vērtību, mežsaimniecību un kokapstrādi,
amatniecības tradīciju izkopšanu apvienojumā ar lauku tūrisma attīstību.
Ekoloģiskā lauksaimniecība
Mežsaimniecība un kokapstrāde
Amatniecība, senās amatu prasmes
Lauku tūrisms

1.attēls. Novada ekonomiskā specializācija
Nozīmīgākais uzsvars nākotnē liekams tieši uz ekoloģisko lauksaimniecību, jo tā nodrošinātu novada
ekonomikas attīstību un tai ir izkoptas tradīcijas novadā, t.sk., ja salīdzina ar apkārtējām pašvaldībām.
Šādas specializācijas izvēli veicina arī tas, ka novadā nav lielas brīvo lauksaimniecisko zemju platības,
tāpēc nav iespējams attīstīt konkurētspējīgu konvencionālo lauksaimniecību. Ekoloģiskās
lauksaimniecības produktu realizācija iespējama gan vietējā tirgū, kur pieprasījums pēc tās pieaug, gan
ārvalstu tirgū.
Papildus ekoloģiskai lauksaimniecībai novadā jāturpina attīstīt mežsaimniecību un kokapstrādi,
galvenokārt orientējoties tieši uz pirmapstrādi. Mežsaimniecībai jābūt ilgtspējīgai, nodrošinot izcirsto
teritoriju apmežošanu, savukārt kokapstrādei jābūt efektīvai, balstītai uz dabai draudzīgu ražošanu.
Produkcijas noieta tirgus galvenokārt orientējams uz ārvalstīm (Skandināvijas valstīm, Krieviju,
Rietumeiropu), tāpēc kompleksi ar nozares attīstību nepieciešami ceļu infrastruktūras uzlabojumi un
ilgtermiņa plānošana un stratēģijas noieta tirgus apgūšanai.
Gan ekoloģiskās lauksaimniecības, gan mežsaimniecības un kokapstrādes balsts ir vietējais
darbaspēks, kuriem ir nepieciešamās iemaņas, kuras iespējams spēcināt ar dažādiem interešu un
mūžizglītības kursiem.
Ņemot vērā Latgales novadam raksturīgās un izkoptās senās amatu prasmes, novadā perspektīva ir
senās amatniecības attīstība, radot produkciju un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.
Apvienojumā ar amatniecību, novadā iespējams attīstīt lauku tūrismu. Tas ir īpaši piemērots Vārkavas
novadam, jo novada iedzīvotāju skaits nepārsniedz 5000, novadā nav masu tūrisma un atpūtas veidi,
nav industriālas teritorijas, novadam ir bagātīgas, neskartas dabas teritorijas un kultūrvēsturiskie
objekti. Šāds tūrisma veids ir pievilcīgs gan vietējiem pilsētas iedzīvotājiem, gan ārvalstu tūristiem, kas
vēlas iepazīties ar latviešu senajām tradīcijām un dabas vidi.
Lauku tūrisma priekšnosacījums ir viesu māju (lauku tūrisma mītņu) esamība un attīstība novadā, kas
tiek apvienota ar klusu un labi saglabātu dabas vidi, kultūras autentiskumu, kas saistīts ar vietējiem
iedzīvotājiem, tradīcijām (pēršanos, amatniecības senajām prasmēm), izstrādājumiem, ēdieniem un
kultūrvēsturisko mantojumu. Novadā ir Dubnas upe un Kalupes ezers ar zvejas iespējām, iespējams
attīstīt plostošanu pa upi, medniecību un putnu vērošanu, novadā ir muižas un baznīcas – tas viss
iekļaujams vienotā lauku tūrisma maršrutā. Lauku tūrisms nodrošina ilgtspējīgu attīstību, kas
neapdraud dabas resursus, bet gan nodrošina to racionālu izmantošanu, vienlaicīgi nodrošinot
ekonomisko attīstību un pieaugošu dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem. Lauku tūrismu ir iespējams
apvienot ar ekoloģisko saimniekošanu, efektīvi izmantojot saimniecību resursus, kā arī nodrošinot
saimniecību ekonomisko aktivitāti viscaur gadu. Tāpat būtiska tūrisma attīstībā ir sadarbība ar
kaimiņu pašvaldībām vienota tūrisma maršruta izstrādē.
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Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Novada attīstības vīzijas sasniegšanai izvirzīti trīs ilgtermiņa mērķi, kas orientēti uz novada vides,
cilvēkkapitāla un ekonomisko attīstību.
1) Spēcīgs sociālais un cilvēkkapitāls. Mērķis ietver kopienas tradīciju, ģimeniskuma un lokālās
identitātes, piederības novadam stiprināšanu, zināšanu un prasmju, kā arī sabiedriskās
aktivitātes attīstību novadā.
2) Ilgtspējīga un konkurējoša ekonomika. Mērķis ietver ekoloģiskās lauksaimniecības attīstību
novadā, mežsaimniecības un kokapstrādes attīstību novadā, seno amatniecības veicināšanu,
kā arī lauku tūrisma attīstību.
3) Ilgtspējīgi un efektīvi apsaimniekoti vides resursi. Mērķis ietver ilgtspējīgu dabas ainavu,
lauksaimniecības zemju un mežu apsaimniekošanu, kā arī estētiski baudāmas un sakoptas
novada ainavas nodrošināšanu.
Mērķu sasniegšanā noteiktas vairākas ilgtermiņa horizontālās prioritātes, kas izriet no definētajiem
mērķiem un nodrošina mērķu savstarpēju saikni un papildinātību. To īstenošana nodrošina novadam
piederīgu, nodrošinātu un laimīgu iedzīvotāju esamību novadā, mazina emigrāciju, tādējādi
nodrošinot novada apdzīvotības struktūras saglabāšanu, kā arī nodrošina iedzīvotāju mobilitāti un
sasniedzamu novadu.

1. Spēcīgs sociālais un
cilvēkkapitāls

2. Ilgtspējīga un
konkurējoša
ekonomika

3. Ilgtspējīgi un
efektīvi apsaimniekoti
vides resursi

IP 1. Izglītība
mūža garumā

IP 3. Ekoloģiska
lauksaimniecība

IP 5. Sakopta un
harmoniska vide

IP 2. Spēcīgas
kopienas
tradīcijas un
patriotisms

IP 4.
Mežsaimniecība
un kokapstrāde

IP 6. Ilgtspējīga
resursu
izmantošana

Horizontālās prioritātes:
-

1 . Nodrošināts novadam piederīgs un laimīgs iedzīvotājs
2. Apdzīvotības struktūras saglabāšana
3. Sasniedzams novads

2.attēls. Novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes

Stratēģiskais mērķis „Spēcīgs sociālais un cilvēkkapitāls”. Lai nodrošinātu spēcīgu sociālo un
cilvēkkapitālu novadā, kā prioritāte izvirzīta izglītība mūža garumā un spēcīgas kopienu tradīcijas un
patriotisms. Izglītība mūža garumā ietver dažādus personības pilnveides kursus, apmācības u.c.
prasmju pilnveides pasākumus. Kopienas tradīcijas un patriotisms ietver novada piederības sajūtas
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stiprināšanu, savstarpēju atbalstu un uzticēšanos, ģimenisko saišu spēcināšanu un paaudžu pēctecību
novadā. Prioritārākie pasākumi ilgtermiņa prioritāšu nodrošināšanā ietver plašāku mūžizglītības un
interešu izglītības programmu piedāvājumu vai pieejas nodrošināšanu tām, veicinot iedzīvotāju
zināšanu un kvalifikācijas celšanu, kā arī iedzīvotāju lokālpatriotisma, kopienas tradīciju un savstarpēja
atbalsta un uzticēšanās stiprināšanu caur kopīgiem kultūras, sporta pasākumiem, iesaisti lēmumu
pieņemšanā, kā arī piedāvājot identitātes saglabāšanu caur latgaļu valodas tradīciju izkopšanu.
Pasākumi mērķa un prioritāšu īstenošanai ietver arī rūpes par bērniem, māmiņām un cilvēkiem gados,
riska pakļautajām grupām, kā arī sociālo pabalstu un palīdzības trūcīgajiem nodrošināšanu.

Stratēģiskais mērķis „Ilgtspējīga un konkurējoša ekonomika”. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un
konkurētspējīgu ekonomiku novadā, par ilgtermiņa prioritātēm izvirzīta ekoloģiskās lauksaimniecības
un mežsaimniecības, kokapstrādes attīstīšana, kas ir galvenie novada ekonomikas balsti. Arī
amatniecība un lauku tūrisms ir attīstāmi, taču pie esošajiem resursiem tie nav spējīgi kļūt par
galvenajiem novada ekonomikas balstiem.
Prioritārākie pasākumi, kas veicami prioritāšu sasniegšanas virzienā, ir transporta infrastruktūras
uzlabošana noieta tirgu sasniegšanai un produkcijas kvalitātes saglabāšanai, kā arī sakaru
infrastruktūras uzlabošana, lai nodrošinātu attālinātas darba iespējas un lielāku pakalpojumu
pieejamību uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Tāpat nepieciešams atbalsts jaunajiem zemniekiem
un uzņēmējiem nodokļu atlaižu vai citā formā, kooperatīvu izveide mazo lauksaimnieku produktu
realizācijai tirgū un zemes apsaimniekošanai, kā arī novada zemnieku izglītošana par lauksaimniecību,
bioloģisko lauksaimniecību un atbalsta iespējām uzņēmējiem.

Stratēģiskais mērķis „Ilgtspējīgi un efektīvi apsaimniekoti vides resursi”. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu
un efektīvu vides resursu apsaimniekošanu, kā ilgtermiņa prioritātes noteiktas sakoptas un
harmoniskas vides nodrošināšana un ilgtspējīga resursu izmantošana. Pasākumu kopums prioritāšu
īstenošanā ietver novadā esošo ūdenstilpju attīrīšanu un krastu, palieņu pļavu sakopšanu, lai
teritorijas varētu izmantot tūrismam un saimnieciskās darbības veikšanai. Pasākumi ietver arī
degradēto kolhozu objektu un izsaimniekoto karjeru sakopšanu, lauksaimniecībā izmantojamo zemju
regulāru apsaimniekošanu. Domājot par ilgtspējīgu attīstību, nedrīkst pieļaut lauksaimniecībā
izmantojamo zemju apmežošanu, kā arī sīkdalīšanu, kas nenodrošina efektīvu lauksaimniecības zemju
izmantošanu.
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Telpiskās attīstības perspektīva
Nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas
Vārkavas novada kā galvenie telpiskās perspektīvas attīstības virzieni tiek izvirzīti (1) teritorijas, kuras
piemērotas ekoloģiskai lauksaimniecībai, attīstība, (2) pašvaldības nozīmes dabas resursu teritorijas,
(3) novada sasniedzamības uzlabošana, (4) kā arī ilgtspējīgu pakalpojuma centru izveide. Šie telpiskie
attīstības virzieni izriet no novada specializācijas uz ekoloģisko lauksaimniecību un trim horizontālām
prioritātēm (sk. sadaļu stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes).
Novada attīstībai būtiskākais dabas resurss ir lauksaimniecībā izmantojama zeme. Tā aizņem 55%
novada teritorijas. Šo teritoriju attīstība, kuras ir piemērotas ekoloģiskai lauksaimniecībai, ir svarīgākā
prioritāri attīstāmā teritorija. Ilgtspējīga novada attīstība pieprasa arī lauku ekonomikas dažādošanos,
tāpēc papildus lauksaimniecības zemēm būtiska ir mežu, industriālo un tūrisma teritoriju attīstība (sk.
attēlu “Telpiskā struktūra”). Novadā ir salīdzinoši lielas meža platības (23% teritorijas), kā arī
nozīmīgas dabas aizsargājamās teritorijas. Ilgtspējīgai dabas teritoriju apsaimniekošanai tiks izveidots
zaļais tīklojums (sk. attēlu “Dabas aizsargājamo teritoriju tīkls”).
Novada priekšrocība ir ģeogrāfiskā atrašanas vieta. Novads atrodas starp trim nacionālas nozīmes
pilsētām – Daugavpili (57 km), Jēkabpili (61 km) un Rēzekni (92 km), kurās ir koncentrēts nozīmīgs
tirgus, izglītības un kultūras potenciāls. Novada turpmākai attīstībai ir nepieciešams uzlabot tā ārējo
sasniedzamību starp šīm trim, Preiļu un Līvānu pilsētām, kā arī novada iekšējo sasniedzamību – starp
novada dažāda līmeņa attīstības centriem (sk. attēlu “Vārkavas novads Latgales plānošanas reģionā”).
Atrašanās Līvānu un Preiļu pilsētu ietekmes zonā (30 km rādiusā) ir uzskatāma par būtisku novada
priekšrocību, lai veidotu sadarbību starp Vecvārkavu un Līvānu un Preiļu pilsētām, kā arī Vecvārkavu
un vietējās nozīmes centru pakalpojumu papildinātības jomā. Funkcionāla sadarbība pakalpojumu
jomā ir būtisks priekšnoteikums gan novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai, gan novada
ilgtspējīgai turpmākai attīstībai, jo īpaši ņemot vēra novada salīdzinoši mazo apdzīvotību (2087
iedzīvotāji) un straujo iedzīvotāju skaita sarukšanu.
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3.attēls. Vārkavas novads Latgales plānošanas reģionā

Prioritāri attīstāmās teritorijas
Izvērtējot Vārkavas novada attīstības priekšnoteikumus – ģeogrāfisko novietojumu, ekonomiskos,
dabas un kultūrvēsturiskos resursus, kā arī novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un prioritātes,
par novada nozīmīgāko prioritāri attīstāmo teritoriju tiek izvirzīta ekoloģiskai lauksaimniecībai
piemērotas zemes. Savukārt mežu, tūrisma un rekreācijas, lauksaimniecības pārstrādes un ražošanas
teritorijas teritorijām ir jākalpo kā būtiskiem teritoriāliem resursiem Vārkavas novada ekonomikas
dažādošanas mērķiem (sk. attēlu “Telpiskā struktūra”).
Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība jāorientē uz ekoloģiskas galaprodukcijas ieguvi.
Mežsaimniecības teritorijās ir būtiski nodrošināt mežu apsaimniekošanu un kāpināt meža ekonomisko
vērtību, veicinot mežu teritoriju apmežošanu ar saimnieciski vērtīgākām koku sugām. Tūrisma un
rekreācijas (atpūtas) zonas ir būtiskas teritorijas gan tūrisma vajadzībām, gan viensētu apbūvei, kuras
galvenokārt veidojas ap ūdens teritorijām. Industriālās zonas ir teritorijas, kurās būtu atbalstāma
lauksaimniecības produktu pārstrāde un ražošana. Industriālās teritorijas būtu veidojamas ap novadu
attīstības centriem un to tuvumā esošajām teritorijām.
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4.attēls. Telpiskā struktūra

Vadlīnijas prioritāro teritoriju attīstībai:
 Pašvaldība atbalsta lauksaimniecības zemju konsolidāciju lauksaimniecības attīstībai nozīmīgā
teritorijās, kā arī tradicionālo lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, un tūrisma
attīstību vērtīgās dabas ainavas teritorijās;
 Lauksaimniecības zemes lietošanas veidiem ir jābūt saskanīgiem ar vides, lauku apvidu
ainavu, dabas resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un uzlabošanu;
 Pašvaldība sekmēs meliorācijas sistēmu saglabāšanu
lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtības samazināšanos;

un

atjaunošanu,

novēršot

 Pašvaldība neatbalstīs lauksaimniecības zemju apmežošanu, kā arī nepieļaus īpaši vērtīgo
lauksaimniecības zemju transformāciju citos izmantošanas veidos, degradēšanu,
aizaudzēšanu ar krūmiem, nezālēm un meliorācijas sistēmu sagraušanu;
 Pašvaldība sekmēs publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērķiem, kā arī
brīvas pārvietošanās iespējas pa upēm un ezeriem;
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Apdzīvotība un publiskie pakalpojumi
Vārkavas novads ir viens no vismazāk apdzīvotākajiem novadiem Latvijā. Novadā dzīvo 2087
iedzīvotāji jeb 7,2 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru. Novadam ir svarīgi saglabāt divu pakāpju
policentriska apdzīvojuma struktūru – Vecvārkava kā novada attīstības centrs un piecus vietējās
nozīmes attīstības centrus. Vecvārkava 20 līdz 30 kilometru rādiusā aptver visu novada teritoriju. Arī
nākotnē Vecvārkava turpinās ieņemt nozīmīgu lomu novada apdzīvojuma struktūras, pakalpojumu un
dažāda veida funkcionālo saišu attīstībā. Rimcāni, Vanagi, Vārkava, Arendole un Piliškas ir uzskatāmi
par vietējās nozīmes attīstības centriem. Attīstības centri un ciemi ir savstarpēji savienoti ar ceļiem,
kas caur blakus novadiem ir savienoti ar valsts galvenajiem ceļiem.
Ņemot vērā iedzīvotāju salīdzinoši mazo un sarūkošo skaitu, kā arī Līvānu un Preiļu tuvumu,
Vecvārkavai, pirmkārt, nepieciešams fokusēties uz pamatpakalpojumu sniegšanu novada
iedzīvotājiem, otrkārt, attīstīt savstarpēji papildinošus un ar Līvānu un Preiļu pilsētu nedublējošos
pakalpojumus daudz specifiskākām iedzīvotāju vajadzībām. Vecvārkavā kā novada nozīmes attīstības
centrā ir jābūt pieejamam šādiem pakalpojumiem: (1) pamata, vidējā un interešu izglītība; (2)
bibliotēka, kultūras un sporta iespējas; (3) sociālie pakalpojumi; (4) ģimenes ārsts; (5) reģionālais
sabiedriskais transports. Savukārt, attīstības centri tiks veidoti kā pakalpojuma centri, kuros tiks
nodrošināta iespēja saņemt pakalpojumus ne visas nedēļas garumā. Tiem ir jābūt mobiliem un
pieejamiem visiem iedzīvotājiem.
Pamata apbūvi novada teritorijā veido vēsturiskas viensētas, kuru pastāvēšana nākotnē veicinās
vienmērīgu lauku apdzīvotību, saglabās raksturīgo kultūrainavu un tradīcijas. Viensētu loma
palielināsies, attīstoties lauku tūrismam, pasīvajai un aktīvajai atpūtai, kā arī to izmantošanai par
brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem.
Vadlīnijas apdzīvojuma attīstībai:
1.

Katras apdzīvotas vietas plānojumam jāveicina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanās ne
tikai vietējā pašvaldībā, bet visā reģionā, sabalansējot gan iedzīvotāju intereses, gan
ekonomiskās izaugsmes iespējas, gan dabas un kultūrvides aizsardzības prasības;

2.

Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehnisko nodrošinājumu, jāmeklē inovatīvi un videi
draudzīgi risinājumi un tehnoloģijas, lai taupītu energoresursus un mazinātu vides
piesārņojumu;

3.

Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darba vietu attīstīšanu, iespēju
robežās jāizmanto jau esošā infrastruktūra.

Autoceļi
Novada priekšrocība Latgales plānošanas reģiona ietvaros ir tā ģeogrāfiska atrašanas vieta. Šo
priekšrocību novadam neļauj izmantot zemas kvalitātes ceļu infrastruktūra. Novada vājā
sasniedzamība ir būtisks apgrūtinājums ilgtspējīgai attīstībai.
Ir jāuzlabo novada sasniedzamība starp Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Līvānu un Preiļu pilsētām. Lai
to uzlabotu, ir nepieciešams attīstīt sadarbību ar kaimiņu novadu un ar valsts akciju sabiedrību
“Latvijas valsts ceļi” kvalitatīvas ceļa infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā. Papildus tam, ir
jāmodernizē infrastruktūra starp Vecvārkavu, Rimcāniem, Vārkavu, Arendoli un Piliškām, lai uzlabotu
novadu iekšējo mobilitātes iespējas, kā arī veidotu ilgtspējīgu un savstarpēji papildinošu attīstības
centru tīklojumu. Novada pašvaldību autoceļu kvalitāte ir ļoti zema, tāpēc īpaša uzmanība būtu
jāpievērš pašvaldības ceļu rekonstrukcijai.
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Vadlīnijas sasniedzamības uzlabošanai:
 Jānodrošina visu apdzīvoto vietu – gan ciemu un urbāno teritoriju, gan atsevišķu lauku sētu,
ražošanas, pakalpojumu u.c. objektu lauku teritorijā sasniedzamība pa labas kvalitātes
autoceļiem;
 Jāveicina visu novada un vietējas nozīmes attīstības centru sasniedzamība pa melnā seguma
ceļiem.

Maģistrālie inženierkomunikāciju tīkli un cita infrastruktūra
Novadā atrodas būtiski nacionālās nozīmes infrastruktūras objekti. Tie ir maģistrālais gāzes vadi Rīga –
Daugavpils, Vecvārkava – Preiļi – Rēzekne, kā arī atzari uz Preiļu gāzes regulēšanas staciju. Papildus
šiem objektiem novadā atrodas piecas mobilo operatoru bāzes stacijas, kuras veic būtisku lomu
Latgales reģiona nodrošināšanai ar mobilo sakaru pakalpojumiem, kā arī 100 kV elektrolīnija. Šiem
infrastruktūras objektiem un tīkliem ir jānodrošina neaizskaramība un ilgtspējīga darbību.

5.attēls. Inženierkomunikācijas tīkli

Vadlīnijas inženierkomunikāciju tīklu uzlabošanai:
 Inženiertīkli pēc iespējas kompakti jākoncentrē koridoros gar autoceļiem. Ciemos un citās
urbanizētās vietās galvenie inženiertīkli izvietojami ielu un ceļu sarkano līniju koridoros un
nodalījuma joslās, izvairoties no atsevišķu zemes vienību šķērsošanas;
 Jāparedz mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu izveide, nodrošinot augstas
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kvalitātes infrastruktūru – telekomunikācijas un datu pārraides tīklus;
 Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta ūdensapgādes, kanalizācijas un atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanu un modernizāciju, vides piesārņojuma samazināšanu
un infrastruktūras pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu;
 Visās apdzīvotajās vietās jānodrošina līdzvērtīga pieeja informācijas un telekomunikāciju
pakalpojumiem, tajā skaitā pieeja internetam. Jāveicina platjoslu interneta attīstība.
 Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta “zaļo enerģiju” – alternatīvu energoapgādes
veidu un videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, izmantojot vietējos atjaunojamos
energoresursus – koksnes atkritumus, salmus, biogāzes, zemes/ūdens siltumsūkņus u.c.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls
Vārkavas novadā ir trīs nozīmīgas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums “Ašinieku
purvs”, dabas liegums “Dubnas paliene” un dabas piemineklis jeb aizsargājamie dendroloģiskie
stādījumi “Vārkavas parks”.
Lai nodrošinātu brīvu dzīvnieku kustību starp dabas aizsargājamām teritorijām, iespēju robežās ir
nepieciešams veicināt zaļo koridoru attīstību starp dabas teritorijām, tā izveidojot savstarpēji
integrētu zaļā tīklojuma telpisko struktūru (sk. attēlu “ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls”).

6.attēls. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls

Vadlīnijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējas nodrošināšanai:
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 Galvenā prioritāte šajās teritorijās ir dabas aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana. Ņemot vērā šo teritoriju īpašo jutīgumu, jāsaglabā līdzsvars starp teritorijas
attīstību un vides aizsardzību;
 Šajās teritorijās jāatbalsta ekoloģiskā tūrisma attīstība – putnu un dzīvnieku vērošana,
ogošana, medību tūrisms, makšķerēšana;
 Jebkuras saimnieciskās darbības plānošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības plānu prasības. Nav pieļaujamas nekādas darbības, kas ir pretrunā ar šo teritoriju
izveidošanas mērķiem un dabas aizsardzības plāniem;
 Visās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās aizliegts apmežot, apbūvēt šīs teritorijas vai veikt
kādas citas darbības, kas maina to dabisko, mazpārveidoto vidi vai esošo apbūves struktūru;
veidot jaunus mazdārziņus un dārzkopības kooperatīvus, izvietot jaunus ražošanas
uzņēmumus, fermas, noliktavas un komunālās apbūves objektus; veidot jaunas mazstāvu un
daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas; apbūvēt un citādi pārveidot dabas objektus, reljefu un
estētiski augstvērtīgās ainaviskās teritorijas; aizbūvēt vai citādi aizsegt ainaviski nozīmīgākos
skatupunktus un perspektīvas.

Telpiskais skatījums 7: Kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas
Novadā ir plašs kultūrvēsturiskā mantojuma un nozīmīgu kultūrvēsturisko ainavu klāsts. Īpaši vērtīgi ir
15 valsts nozīmes kultūras pieminekļi. No tiem 11 arheoloģijas, 3 arhitektūras un viens mākslas
piemineklis.

7.attēls. Kultūrvēsturiskie objekti un ainavas
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Vadlīnijas kultūrvēsturisku un ainaviski nozīmīgu teritoriju saglabāšanai:
 Pašvaldība atbalstīs kultūrvēsturisko ainavu un kultūras mantojuma saglabāšanu un
ilgtspējīgu izmantošanu tūrisma attīstībai;
 Pašvaldība neatbalstīs kultūrvēsturisko ainavu daudzveidības un estētiskās kvalitātes
samazināšanos ainaviski nozīmīgajās teritorijās.
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Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanai noteikti vairāki uzraudzības rādītāji, kas palīdzēs novērtēt
stratēģisko mērķu īstenošanas progresu un novada teritorijas attīstību. Uzraudzības rādītāji noteikti
katram novadam kopumā un katram no trīs stratēģiskajiem mērķiem.
Rādītāja nosaukums

Vērtība un
bāzes gads

Novada vispārējie attīstības rādītāji
Iedzīvotāju skaits
Iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi
budžetā uz 1 iedz. (Ls)
Apmierinošā un labā stāvoklī esošu
autoceļu īpatsvars
Interneta pārklājums novadā (% no
teritorijas)
Spēcīgs sociālais un cilvēkkapitāls
NVO, biedrībās iesaistīto skaits
Pašdarbnieku kolektīvos iesaistīto skaits
Mūžizglītības un interešu izglītības
programmās iesaistīto skaits
Vidusskolu beigušo jauniešu īpatsvars
Ilgtspējīga un konkurējoša ekonomika
Uzņēmumu skaits
Ekoloģisko saimniecību īpatsvars (%)
Bezdarba līmenis (%)
Ilgtspējīgi un efektīvi apsaimniekoti vides resursi
Lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju
platība, kuras tiek apstrādātas (ha)
Mežu platība (ha)
Degradēto objektu skaits
Sakoptu teritoriju platība (ha)

Rādītājs 2030.
gadā

Datu avots

CSP
Pašvaldība
LVC
Pašvaldība

Pašvaldība
Pašvaldība
IZM
CSP
Pašvaldība
NVA
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība

1.tabula. Stratēģijas monitoringa rādītāji
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings tiks veikts ik gadu, apkopojot monitoringa rādītājus un
novērtējot to attīstības tendenci un saskaņu ar definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
Monitorings tiks veikts vienlaikus ar Vārkavas novada pašvaldības publiskā pārskata gatavošanu.
Atbildīgā institūcija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitoringu ir Vārkavas novada domes iecelta
institūcija vai amatpersona.
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