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1. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldībām”. Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus,
saskaņā ar apstiprināto 2013. gada budţetu un realizē tai noteiktās
funkcijas Vārkavas novada pašvaldības teritorijā.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2013. gada 1.
janvāri bija 2328.
Vārkavas novada teritorijā ietilpst Roţkalnu, Upmalas un
Vārkavas pagastu teritoriālās vienības.
Vārkavas novada teritorijā darbojas divas pamatskolas, viena
vidusskola un viena pirmsskolas mācību iestāde Rimicānos ar filiāli
Vanagos, kā arī pirmsskolas grupiņa pie Vārkavas pamatskolas.
Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar vienu kultūras namu, vienu
tautas namu, divām brīvdabas estrādēm un piecām bibliotēkām. Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai
darbojas Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes un IAC Vanagi.
Vārkavas novadā darbojās primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse divos pagastos.
Visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.
Lielākos finansu ieguldījumus prasa piedalīšanās daţādos projektos, kas saistīti ar investīciju
piesaisti.
2013. gadā tika iegādāts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai, ņemot kredītu.
2013. gadā turpinājās projektu izstrādāšana investīciju piesaistīšanai no daţādiem ES fondiem.
2013. gadā turpinās sekojošu projektu realizācija:
 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (paredzēts īstenot darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros).
Maksimāli iespējamā summa Ls 37 374,07, ko veido Ls 35 963,01 bezdarbnieku ikmēneša
atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija Ls 1 411,06.
 Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde. Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 13
534,72, 100% ESF finansējums.
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: vides inţenieris un sociālais darbinieks.
Attiecināmās izmaksas Ls 18 500, ESF 100% finansējums.
 Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība. Attiecināmās izmaksas Ls
284 546,25 neattiecināmās izmaksas Ls 62 726,17, ERAF finansējums Ls 241 864,31,
pašvaldības finansējums Ls 42 681,94.
2013. gadā tika noslēgti sekojoši projekti:
 Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde. Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 13
534,72, 100% ESF finansējums.
 Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība. Attiecināmās izmaksas Ls
284 546,25, neattiecināmās izmaksas Ls 62 726,17 ERAF finansējums Ls 241 864,31,
pašvaldības finansējums Ls 42 681,94.
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 Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavas ciemā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
Ls 12 230,56, ELFLA finansējums Ls 8 790,69.
 Ceļa Vet.iecirknis – luterāņu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcija Vārkavas novadā.
Attiecināmās izmaksas Ls 47846,73, ELFLA finansējums Ls 43062,06. Pašvaldības
finansējums Ls 20381,71.
 Tika nodota ekspluatācijā katlu māja ar jaunizbūvēto trasi Vārkavā, kuras triju katlu māju
apvienošana.
2013. gadā uzsākti projekti:
 Tautu tērpu iegāde Vārkavas novada pašdarbības folkloras kopām un tautu deju kolektīvam.
Projekta kopējais finansējums Ls 2386,21, ELFLA finansējums Ls 2104,41.
Vārkavas novada dome ir galvotājs 3 privātpersonām aizņēmēja sociālajām vajadzībām
(studējošā kredīts) un 1 privātpersonai studiju maksas samaksai (studiju kredīts). Kopējais
kredītsaistību apmērs uz 31.12.2014 - Ls 277 274,00.
Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no daţādiem ES fondiem, arī
Latvijas valsts finansētajiem projektiem. 2014.gadā prioritāte pašvaldības darbam būs pašvaldības
īpašumā esošo ceļu remontdarbi, to īpašumtiesību dokumentu sakārtošana un apsaimniekošanā
ņemto ceļu apsaimniekošanas un sakārtošanas darbi.
Vislielākās problēmas un risks Vārkavas novada darbībā ir saistīts ar iedzīvotāju skaita
samazināšanos, kā arī ar vidējā līmeņa kvalifikācijas darbinieku trūkumu.
Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

2.VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
2.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2014
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome

LV 90000065434

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2014)

01.01.2013 – 31.12.2013
13 deputāti (līdz 2013.gada 1.jūnija
pašvaldības vēlēšanām)
9 deputāti (pēc 2013.gada 1.jūnija
pašvaldības vēlēšanām)
Antra Vilcāne (līdz 2013.gada 20.jūnijam)
Anita Brakovska (no 2013.gada 20.jūnija)
Elga Upeniece (līdz 2013.gada 20..jūnijam)
Antra Vilcāne (no 2013.gada 20.jūnija)
Elmārs Sparāns
Zenta Skuķe (līdz 2013.gada maijam)
Vija Šmeikste (no 2013.gada septembra)

288 km²
2225
4
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2.2. Vārkavas novada pašvaldības raksturojums
2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Roţkalnu un Upmalas pagastus, ir
izveidots Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā
Vārkavas novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts.Vārkavas novads atrodas Latvijas
dienvidaustrumos. Tas robeţojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem. Vārkavas novadu veido
Upmalas, Roţkalnu un Vārkavas pagasti. Administratīvais centrs – Vecvārkava (Upmala). Novada
lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km
garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām – Dubna.
1.attēls – Vārkavas novada kaimiņu novadi un
lielākās apdzīvotās vietas.
Platība (2012.gads): 288 km2
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2014): 2330
Iedzīvotāju blīvums: 7,2 uz 1 km2
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.
Izglītības iestāţu skaits (2013./2014.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola un 1 pirmsskolas izglītības
iestāde ar struktūrvienību
Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā)
Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7
Pašvaldības autoceļu kopgarums: „A” grupas ceļi kopā – 96,67 km; melnais segums – 1,12 km;
grants segums – 68,94 km; bez segums – 26,61 km. „B” grupas ceļi kopā – 26,22 km; grants segums
– 14,57 km; bez segums –11,65 km. „C” grupas ceļi kopā –17,76 km; grants segums – 2,36 km; bez
segums – 15,40 km. Autoceļi kopā – 140,65 km; melnais segums – 1,12 km; grants segums – 85,87
km; bez segums – 53,66 km.Ielas kopā – 5,571 km; melnais segums – 3,053 km; grants segums –
2,518 km.

2.3.Teritoriālais iedalījums
Teritoriālās
vienības
Upmalas pagasts

Platība

Roţkalnu pagasts

111,52 km²

Vārkavas pagasts

78,58 km²

97,96 km²

Vārkavas novada zemes bilance uz 2014. gadu
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kopplatība
28712,7
100 %

lauksaimniecības
zemes
15792,9
55 %

meţi

krūmi

purvi

ūdeņi

pagalmi

ceļi

7015,3
24,5 %

927,3
3,2 %

2719,7
9,5 %

862,4
2,9 %

350,9
1,2 %

560,2
2%

pārējā
zeme
482,8
1,7 %

2.4. Iedzīvotāji
2.4.1. Dzīvesvietas deklarēšana
Deklarēta 73 personas, no tām deklarējušies elektroniski 30 personas.

2.4.2. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem
Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2014 ir 2225 (Vārkavas pagastā – 635, Upmalas pagastā – 839,
Roţkalnu pagastā – 751).

2.4.3. Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 237
Darbaspējas vecumā (15-64 g.): 1493
Pēc darbaspējas vecuma: 495

2.4.4. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra
0-6 g.: sievietes – 46; vīrieši – 45.
7-18 g.: sievietes - 68; vīrieši – 154.

2.4.5. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Latvieši -1975; lietuvieši-5; igauņi – 2; baltkrievi – 1; krievi -248; ukraiņi 13; poļi – 15; čigāni – 23;
rumāņi – 2; vācieši – 2; čuvaši -1; moldāvi – 1; neizvēlēta tautība – 1; nezināma tautība – 1.

2.4.6. Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 14
Mirstība 20

2.4.7. Laulības
3

3.VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS
STATUSS, STRUKTŪRA UN PĀRVALDE
3.1.Vārkavas novada dome
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece

Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2014)

LV 90000065434
01.01.2012 – 31.12.2012
13 deputāti (līdz 2013.gada 1.jūnija
pašvaldības vēlēšanām)
9 deputāti (pēc 2013.gada 1.jūnija
pašvaldības vēlēšanām
Antra Vilcāne (līdz 2013.gada 20.jūnijam)
Anita Brakovska (no 2013.gada 20.jūnija)
Elga Upeniece (līdz 2013.gada1.jūnija
pašvaldības vēlēšanām)
Antra Vilcāne (no 2013.gada 20.jūnija)
Elmārs Sparāns
Zenta Skuķe (līdz 2013.gada augustam)
Vija Šmeikste (no 2013.gada septembra)

288 km²
2330

Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Vārkavas novada
pašvaldības darbību nosaka ar Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija sēdes lēmumu (prot.
Nr.4/1.§.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”
 ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 29.10.2009 sēdes lēmumu
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5;
 ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.09.2010. sēdes lēmumu
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 22;
 ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 2013. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.58 “Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums””.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
pašvaldības administrācija un šādas pagasta pārvaldes:
 Roţkalnu pagasta pārvalde;
 Vārkavas pagasta pārvalde.
 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA „ Preiļu slimnīca”;
 SIA „AADSO”.





Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
„Latvijas Pašvaldību savienība”;
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
Preiļu rajona partnerība.

3.2.Vārkavas novada domes sastāvs
Vārkavas novada dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Atbilstoši
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam” tika ievēlēti 9 deputāti no daţādām
vēlētāju apvienībām: Anita Brakovska, Antra Vilcāne, Helēna Ērgle, Mindaugas Bitinas, Edgars
Vaivods, Inta Kivleniece, Ilga Pokšāne, Artūrs Štagars, Pēteris Šņepsts. 2013.gadā deputātu sastāvs
7
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mainījās: deputāta pilnvaras pirms termiņa izbeidza Inta Kivleniece, un deputāta mandāts apstiprināts
Skaidrītei Mednei. Uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku no deputāta
pilnvarām uz laiku atbrīvota Ilga Pokšāne. Deputāta pilnvaras tika apstiprinātas Aināram Ţelvim.

3.3. Komitejas un komisijas
Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgās
komitejas: Finanšu komiteja - Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Artūrs Štagars, Pēteris
Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
- Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ainārs Ţelvis; Attīstības un
infrastruktūras pastāvīgā komiteja – Skaidrīte Medne (komitejas priekšsēdētāja), Mindaugas
Bitinas, Edgars Vaivods.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidotas komisijas. Komisiju darbu
reglamentē nolikumi, kas pieejami Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv.
2013.gadā Vārkavas novadā domē darbojās šādas komisijas: Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā;
Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā; Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā; Dzīvojamo
māju privatizācijas komisija; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu risināšanai 5 cilvēku sastāvā.
Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī –
katra mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst.10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja
rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.
2013.gadā notikušas 23 komiteju sēdes, 36 domes sēdes, 12 no tām ārkārtas sēdes, pavisam
domes sēdēs pieņemti 273 lēmumi.

3.4.Vārkavas novada domes pārvalde
Vārkavas novada domes iestāţu personāls
Kopumā uz 2013.gada 31.decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 80 darbinieks un
9 deputāti (t.sk. – domes priekšsēdētāja): (bāriņtiesa (1), pagastu pārvaldes (7), Sociālais dienests (5),
Kultūras centrs (17), lauksaimniecība (3), domes administrācija (13), sporta skola (5), komunālā
saimniecība (14), civilā aizsardzība (1), autotransporta nodaļa (5), IAC „Vanagi” (7),
novadpētniecības muzejs (2). Vārkavas novada izglītības iestādēs 2013.gadā strādāja 50 darbinieks,
no tiem 26 ir pedagoģiskie darbinieki, 24 – tehniskie darbinieki.
Vārkavas novada domes administrācijā 2013.gadā strādāja 13 darbinieki, no tiem 9 sievietes un
4 vīrieši. Vārkavas novada domes administrācijas 5 darbiniekiem ir akadēmiskā vai otrā līmeņa
augstākā izglītība (bakalaurs vai bakalaurs ar specialitāti), 5 darbiniekiem ir vidējā profesionālā
izglītība, 3 - vidējā izglītība.
Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus un seminārus, lai darba
procesā tiktu ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās
prasības.

3.5.Vārkavas novada pašvaldības iestādes
8

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2013. GADU

Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes:
 Vārkavas novada dome (administrācija vai pašvaldības administrācija);
 Vārkavas novada sociālais dienests;
 Vārkavas vidusskola;
 informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”;
 Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde ar struktūrvienību „Vanadziņi”;
 Vārkavas pamatskola;
 Vārkavas novada bāriņtiesa;
 Roţkalnu pagasta pārvalde;
 Vārkavas pagasta pārvalde.
 Vārkavas novada Kultūras centrs, kura sastāvā ir Roţkalnu kultūras nams, Vārkavas tautas
nams, Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs, Upmalas bibliotēka, Vanagu bibliotēka,
Vārkavas bibliotēka, Roţkalnu bibliotēka, Arendoles bibliotēka;
 Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
 Vārkavas novada sporta skola.

3.6. Lietvedība
2013.gadā Vārkavas novada dome saņēmusi 1447 dokumentus – 619 no fiziskām personām un
828 no juridiskām personām. Izsniegti vai izsūtīti 411 dokumenti.

4. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
UN TERITORIJAS
PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ
UN
PILNVEIDOŠANĀ
Vārkavas novada teritorijas plānojums
Vārkavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vārkavas novada domes
2013. gada 16. jūlija lēmumu Nr.24/1 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu’’, 2013. gada 22. oktobra lēmumā Nr.: 31/2 tika apstiprināta Vārkavas novada teritorijas
plānojuma 2014.-2025. gada darba grupa un vadītāja, darba uzdevums un izmaksu tāme. 2013. gada
29. oktobrī tika izsūtītas vēstules sekojošām institūcijām: Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā
vides pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Latgales reģiona Preiļu nodaļa, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa, „Latvenergo”, AS
„Latvijas gāze”, Stratēģijas un attīstības daļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales
reģiona brigāde, Latgales plānošanas reģions Rēzekne, Valsts meţa dienesta Dienvidlatgales
virsmeţniecība, “Meţsētas”, „Latvijas valsts meţi”, Dienvidlatgales meţsaimniecība, Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona administrācija, Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības
pārvalde, SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „Bite Latvija”, SIA „Tele 2”, VSIA „ Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Preiļu novada dome, Daugavpils novada dome, Līvānu
novada dome ar lūgumu sniegt nosacījumus Vārkavas novada teritorijas plānojamam 2014-2025.

9
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gadam. Un tika saņemti 94 iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu paredzēt un iekļaut plānojumā viņu
paredzētās darbības.

5. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
5.1. Projektu īstenošana 2013.gadā
2013. gadā turpinās sekojošu projektu realizācija:
 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (paredzēts īstenot darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros).
Maksimāli iespējamā summa Ls 37 374,07, ko veido Ls 35 963,01 bezdarbnieku ikmēneša
atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija Ls 1 411,06.
 Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde. Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 13
534,72, 100% ESF finansējums.
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: vides inţenieris un sociālais darbinieks.
Attiecināmās izmaksas Ls 18 500, ESF 100% finansējums.
 Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība. Attiecināmās izmaksas Ls
284 546,25 neattiecināmās izmaksas Ls 62 726,17, ERAF finansējums Ls 241 864,31,
pašvaldības finansējums Ls 42 681,94.
2013. gadā tika noslēgti sekojoši projekti:
 Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde. Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 13
534,72, 100% ESF finansējums.
 Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība. Attiecināmās izmaksas Ls
284 546,25, neattiecināmās izmaksas Ls 62 726,17 ERAF finansējums Ls 241 864,31,
pašvaldības finansējums Ls 42 681,94.
 Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavas ciemā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
Ls 12 230,56, ELFLA finansējums Ls 8 790,69.
 Ceļa Vet.iecirknis – luterāņu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcija Vārkavas novadā.
Attiecināmās izmaksas Ls 47846,73, ELFLA finansējums Ls 43062,06. Pašvaldības
finansējums Ls 20381,71.
 Tika nodota ekspluatācijā katlu māja ar jaunizbūvēto trasi Vārkavā, kuras triju katlu māju
apvienošana.
2013. gadā uzsākti projekti:
 Tautu tērpu iegāde Vārkavas novada pašdarbības folkloras kopām un tautu deju kolektīvam.
Projekta kopējais finansējums Ls 2386,21, ELFLA finansējums Ls 2104,41.

6. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2013. GADĀ
IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS
BUDŢETS
10
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6.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji latos
Posteņa nosaukums
Ieņēmumi kopā
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas
Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts budţeta transferti
No valsts budţeta daļēji
finansēto atvasināto publisko
personu un budţeta
nefinansēto iestāţu transferti
Pašvaldību budţeta transferti

2012.g.
budţeta
izpilde
1267494
283582

2013.g.
budţeta
izpilde
1 331 329
297 562

Pret
iepriekšējo
gadu (%)
105,04

Apstiprināts
budţets 2014.g.

104,93

458 240,14

81791

88150

107,77

109 913,99

0

1100

1054
4857
11064
22883

1706
5402
13650
17652

161,86
111,22
123,37
77,14

1209,43
2134,31
27 276,45
682,98

852957
500

895492

104,98

834257,08

8806

10615

120,54

7114,36

1 440 828,74

0

6.2. Vārkavas novada pašvaldības izdevumu rādītāji latos
Posteņa nosaukums
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2012.g.
budţeta
izpilde
1183488

2013.g.
budţeta
izpilde
1 563 732

Pret
Apstiprināts
iepriekšējo budţets 2014.g.
gadu (%)
1 461 100
132,13

202845
11494
212955
7839
122498

231 294
12 344
291 786
14 167
391 597

114,02
107,40
137,02
180,72

353
89850
412866
122788

0
86 607
388 701
150 065

319,68

371 129
8 307
169 514
22 775
95 890

96,39
94,15
122,21

0
121 873
451 620
219 992

6.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Posteņa nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

2012.g.budţeta 2013.g.
izpilde
budţeta
izpilde
1183488
1 563 732

Apstiprināts
budţets 2014.g.

1 461 100
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Atalgojums
No pamatbudžeta izdevumiem
Darba devēja VSAOI
No pamatbudžeta izdevumiem
Komandējumi un dienesta
braucieni
No pamatbudžeta izdevumiem
Pakalpojumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Krājumi, materiāli, energoresursi,
biroja preces
No pamatbudžeta izdevumiem
Izdevumi periodikas iegādei
No pamatbudžeta izdevumiem
Nodokļu maksājumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Procentu izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Subsīdijas un dotācijas
No pamatbudžeta izdevumiem
Sociālie pabalsti
No pamatbudžeta izdevumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
No pamatbudžeta izdevumiem
Kapitālie izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem

489567
41,36%
119228
10,07%
954

532 573
34,06%
127 041
8,12%
614

647 289
44,3%
173 137
11,85%
440

0,08%
145075
12,26%
118523

0,04%
122 152
7,81%
83 318

0,03%
229 733
15,72%
142 011

10,01%
2027
0,17%
964
0,08%
14043
1,19%
9895
0,83%
82306
6,95%
42996
3,63%
157910
13,34%

5,33%
1 572
0,1%
2 796
0,18%
12 344
0,79%
3 899
0,25%
100 914
6,45%
41 055
2,63%
535 454
34,24%

9,72%
0
0
11 629
0,8%
2 719
0,19%
132 763
9,09%
58 337
3,99%
63 042
4,31%

6.4.Vārkavas novada pašvaldības speciālā budţeta ieņēmumu un
izdevumu rādītāji latos
Posteņa nosaukums

2013.g.
budţeta
izpilde
42 804
1 177
41 117

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

41930

27 897

66,53%

98 135

2 564
571
26 084
711
12 000

2 904
694
17 580
488
6 231

113,26%
121,54%
67,40%
68,64%
51,93%

0

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

41 930

27 897

66,53%

98 135

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Pret
iepriekšējo
gadu %
115,66%
98,58%
114,81%

Apstiprināts
budţets 2014.g.

2012.g.
budţeta
izpilde
37 008
1 194
35 813
1

510

75 669
0
75 669

0

35 528
62 607
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Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

40 862
1068

27 897
0

68,27%
0

96106
2 029

6.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budţets latos
Rādītāji
Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi

2012.g.budţeta 2013.g.budţeta izpilde
izpilde
1663
611
766
611
897
0
242
358

6.6. Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
6.6.1. Pārskats par aizņēmumiem
Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Mērķis

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēm. 2013.g.
2013.g.
līguma sākumā beigās
summa
LVL
100000
53 520
48 800

Vārkavas
vidusskolas ēkas
remonts
Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācijas
pabeigšana
Roţkalnu kultūras
nama remonta
apmaksa un krēslu
iegāde
Atdzelţošanas
stacijas
rekonstrukcija
Vārkavas pagasta
Vārkavas ciemā
Atdzelţošanas
stacijas
rekonstrukcija
Vārkavas pagasta
Vārkavas ciemā
Vieglās automašīnas
iegāde
Autobusa iegāde
ELFLA projekta
(Ceļa vet.iecirknisluterāņu baznīca
0,00-2,1 km
rekonstrukcija
Projekta Vienotas

30.05.2003.

20.05.2023.

LVL

08.04.2004.

20.03.2024.

LVL

60000

35 510

32 390

17.09.2008.

20.09.2018.

LVL

90000

51 750

42 790

20.11.2008.

20.11.2013.

LVL

5251

1 221

0

04.09.2008.

20.08.2013.

LVL

9094

1 604

0

04.09.2008.

20.08.2013.

LVL

17323

3 057

0

25.02.2013
01.10.2013

20.02.2020
20.09.2013

LVL
LVL

80 000
50 974

0
0

71 429
7 912

01.10.2013

20.09.2013

LVL

7 453

0

7 453
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Valsts kase

apkures sistēmas
izveide Vārkavā
ERAF projekta
Vārkavas novada
Vecvārkavas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība

01.10.2013

20.09.2013

LVL

170 596

0

66 580

Kopā

590 691

147 062

277274

6.6.2. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevējs

Citadele
banka
Citadele
banka
Citadele
banka
Valsts
Kase

Mērķis

Studiju kredīts
Aizņēmēja
soc.vajadz.
Aizņēmēja
soc.vajadz.
Proj. Sadz.atkrit.
apsaimniekošana
Dienvidlatg.reģio
nā

Aizņēmējs

Parakstīšan
as datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Privātpers
ona
Privātpers
ona
Privātpers
ona
SIA
AADSO

11.02.2006

14.06.2021

LVL

2880

789

711

17.11.2006

14.06.2021

LVL

4000

1 187

1 072

27.11.2006

14.06.2020

LVL

1800

520

410

05.12.2006

13.12.2026

LVL

28259

22 949

0

Kopā

36939

25 445

2 193

Galvojuma
summa

Neatmak sātā summa,
kurai nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2013.g.sākumā

Neatmaksātā
summa, kurai
nav iestājies
maksāšanas
termiņš
2013.g.beigās

6.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
6.7.1. Debitoru parādi latos
Posteņa nosaukums
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Prasības pamatbudţeta norēķiniem
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi nedrošiem debitoru
parādiem
Prasības par nekustamā īpašuma
nodokli
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

2012.gads
5 238
12086
9055
-4190

2013.gads
51 479
13 155
8 646
-4190

Izmaiņas (+,-)

30167

31 792

+1625

3120

5 196

+2076

+1241
+1069
-409

0

6.7.2. Kreditoru parādi latos
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Kreditori
Kreditori kopā
1.Ilgtermiņa saistības
1.1.Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2.Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi
1.3.Pārējās ilgtermiņa saistības
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa saistības par
saņemtajiem avansiem
2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.5. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
2.6. Nodokļi un sociālās
apdrošināšanas maksājumi
2.7. Pārējās īstermiņa saistības
2.8. Nākamo periodu ieņēmumi

2012.gads
639 536
465 640
123 900
341 740

2013.gads
Izmaiņas (+,-)
878 230
+238 694
808 074
+342 434
236 228
+153 374
530 800
+189 060

173 896
23 162

0
70 156
41 046

-103 740
-23 162

63 312

20 726

-42 586

2 638

0

+2 638

26 470
23 435

25 890
187

-580
-23248

16 965

17 561

+596

0
17 914

3 638
2 154

+3 638
+15 760

0

0

6.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2013.
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā
Līdzdalība SIA Preiļu slimnīca
Kopā

3630
22029
25659

6.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā
novērtējums
Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2013.gadā
Īpašuma nosaukums

Zemes gabali, ēkas,
būves kopā
-dzīvojamās ēkas
-nedzīvojamās ēkas
-transporta būves
-inţenierbūves un
pārējais nekustamais
īpašums
-zeme
Bioloģiskie un

Atlikusī
Iegāde,
vērtība palielinājums
gada
2013. gadā
sākumā
1445048
507870
0
368847
468412
422630

17431
2741
123431
337876

185159
14540

26391
3020

Izslēgts
2013.g.

Nolieto- Atlikusī vērtība gada
jums
beigās

2461

153608

1796849

1919

14562
97045
42001

17431
355107
494798
718505

542
0

0
0

211008
17560
15
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pazemes aktīvi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu
izveidošana un
nepabeigto
celtniecības objektu
izmaksas

239943
40906

102001
420401

4498
461307

41319
0

296127
0

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir zeme un meţaudze 763.15 ha kopplatībā ar bilances vērtību
228448 Ls, kas pa lietojuma veidiem sadalās šādi:
 zeme zem ēkām un būvēm
169.25 ha
95664.00
 kultivētā zeme
102.00 ha
21997,00
 atpūtai un izklaidei
 izmantojamā zeme
36.9 ha
1476.00
 meţaudze
50.77 ha
17440,00
 pārējā zeme
404.23 ha
91871,00
No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme 38.78 ha
platībā ar kadastrālo vērtību 31 986 Ls, meţaudze 33.5 ha platībā ar kadastrālo vērtību 10 433,81 Ls,
nedzīvojamās ēkas ar vērtību 256 760,24 Ls, dzīvojamās ēkas ar vērtību 15 325,57 Ls, ceļi ar vērtību
56 599,97 Ls.

6.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2013. gadā

Zeme
Ēkas
Kopā

Parāds
(uz 01.01.2012.)
22401
1513
23914

Aprēķins

Samaksāts

67759
20285
88044

62381
19410
81791

Parāds
(uz 01.01.2013.)
27779
2388
30167

Samaksāta kavējuma nauda Ls 3980. Kopā aktīvie īpašumi 1827.

7. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2013.GADĀ
7.1. Pieņemtie saistošie noteikumi
1. Vārkavas novada domes 2013. gada 10. janvāra saistošie noteikumi Nr.53 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobeţošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā
2013. gadam”.
2. Vārkavas novada domes 2013. gada 26. Februāra saistošie noteikumi Nr. 54 „Grozījumi
2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi
Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
3. Vārkavas novada domes 2013. gada 5. marta saistošie noteikumi Nr.55 „Par Vārkavas novada
pašvaldības budţetu 2013.gadam”.
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4. Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr.56 „Grozījumi 2010.gada
23.februāra saistošajos noteikumos „Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par
papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā””.
5. Vārkavas novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 52 „Atkritumu
apsaimniekošana Vārkavas novadā”.
6. Vārkavas novada domes 2013. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr.57 „Grozījumi 2012.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos „Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 46 “Par
pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
Vārkavas novadā””
7. Vārkavas novada domes 2013. gada 26. jūnija saistošie noteikumi Nr.58 “ Grozījumi Vārkavas
novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada
pašvaldības nolikums”.
8. Vārkavas novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošie noteikumi Nr. 59 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Vārkavas novadā".
9. Vārkavas novada domes 2013. gada 24.septembrasaistošie noteikumi Nr.61 „Par grozījumiem
Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55, „Par Vārkavas
novada pašvaldības budţetu 2013.gadam””.
10. Vārkavas novada domes 2013. gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.64 „Par grozījumiem
Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55, „Par Vārkavas
novada pašvaldības budţetu 2013.gadam””
11. Vārkavas novada domes 2013. gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.62 „Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.
12. Vārkavas novada domes 2013. gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.63„Par nekustamā
īpašuma nodokļa pieauguma ierobeţošanu Vārkavas novada administratīvajā teritorijā
2014.gadā”.
13. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.64 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas
novadā””.
14. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.65 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada
administratīvās atbildības noteikumi”.
15. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.66 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus
materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
16. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.67 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā
Vārkavas novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu”.
17. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.68 „Grozījums
Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus
materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
18. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.69 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Vārkavas novada
pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu””.
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19. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.70 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Nodeva par reklāmu,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās””.
20. Vārkavas novada domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.71 „Grozījums
Vārkavas novada domes 2002.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Nodeva par laivu un
motorlaivu turēšanu””.
21. Vārkavas novada domes 2013. gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.72 „Par grozījumiem
Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55, „Par Vārkavas
novada pašvaldības budţetu 2013.gadam”.
22. Vārkavas novada domes 2013. gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.73 „Grozījumi
Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus
materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
23. Vārkavas novada domes 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.75 „Grozījums
Vārkavas novada domes 2012.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.46 „Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas
novadā””.

7.2.Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2013.gadā

Līguma priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas numurs

Paziņojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja mājas
lapā

Pieteikumu/
piedāvājum
u
iesniegšanas
termiņš

Iepirkuma uzvarētāja
nosaukums

SIA „ĢL Konsultants”

Līgumcena
LVL (bez
PVN)

268 744,70

Līguma
izpildes
termiņš

Projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Vārkavas
novada Vecvārkavas
ciemā” būvniecības
darbu veikšana

VND/2013/01

28.01.2013

5.03.2013

2013.gada
novembris

Ekspertu pakalpojums
Vārkavas novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādē

VND/2013/02

20.03.2013

03.04.2013

SIA „AC Konsultācijas” 2480,00

14.06.2013

Vārkavas novada
pašvaldības autoceļu
un ielu greiderēšanas
un kopšanas darbi
2013.gadā

VND/2013/03

25.04.213

9.05.2013

a.s. Latvijas autoceļu
uzturētājs

6 776,25

29.11.2013

„Vienotas apkures
sistēmas izveide
pašvaldības ēkām
Vārkavas ciemā”
būvniecība

VND/2013/04

16.05.2013

28.05.2013

SIA Siltumtehserviss

30 452,47

15.10.2013

Brīvdabas estrādes
rekonstrukcija
Vārkavas ciemā

VND/2013/05

29.05.2013

12.06.2013

Iepirkums beidzies bez
rezultāta

Būvprojektu izstrāde

VND/2013/06

25.10.2013
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„Ceļa Kazēri-Dzeņi
0.00-1.49 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā”
un”Ceļa PiliškasDovale 1.97 km
rekonstrukcija”.

7.3. Vārkavas novada pašvaldības autoceļu stāvoklis
7.3.1. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi
2013.gadā
Ceļa posma Brieţi – Jadvigova – Strodi, pie Vējdzirnavām 200 m rekonstrukcija;
ceļa posma Lazdāni – Kalēji 50 m rekonstrukcija;
ceļam Piliškas – Dovole ūdens noteces grāvju izbūve;
ceļa posma Borkava – Aizpūrieši 700 m rekonstrukcija;
ceļa posmu (5) Krustceles – Dolgais Bors 700 m rekonstrukcija.

7.3.2. Vārkavas novada pašvaldības autoceļu sakārtošanas plānotie pasākumi
2014.gadā
Ūdens noteces izveide uz ceļa Pūgaiņi – Egļupe – Švaļbiškas (3) (pie Marijas Čūriškas
mājām); ūdens noteces grāvju rakšana 500 m; ceļa Piliškas – Vēverauka (46) posma 800 m (Lomu
mezš) rekonstrukcija; grants seguma (10 cm) uzklāšana; tehniskā projekta izstrāde ceļam Andiņi –
Gadzāni (64), ceļa Brieţi – Jadvigova – Strodi ceļa posma no Vējdzirnavām līdz Strautiņu mājām 0,5
km rekonstrukcija; grants seguma (10 cm) uzklāšana; ceļa (servitūts) posma līdz „Dāboliņu” mājām
0,7 km ņemšana apsaimniekošanā un rekonstrukcija; ceļa (servitūts) Zvirbuļi – Stūrīši ņemšana
apsaimniekošanā un rekonstrukcija; ceļa Piliškas – Dovole (1,97 km) būvniecība; ceļa Kazēri –
Dzeņi (1,49 km) būvniecība; ceļa posma (1,9 km) Spūles – Lidlauks – Ašenieki būvniecība; ceļa
Arendole – Aizalksne posma līdz novada robeţai 0,4 km rekonstrukcija (grants seguma (10cm)
uzklāšana); ceļa posma (1,2 km) Brieţi – Sergunta rekonstrukcija (grants seguma (10cm)
uzklāšana); ūdens noteces izveide ceļam Vet. Iecirknis – Luterāņu baznīca (pie Luterāņu baznīcas);
ūdens noteces grāvju rakšana 200 m; caurtekas (40 cm diametrs, 6 m garums) izbūve; ceļa O. Streiko
mājas – P. Lauska mājas 0,79 km rekonstrukcija (grants seguma (10 cm) uzklāšana); ceļa P.Lauska
mājas – Gavariški 1,2 km rekonstrukcija (grants seguma (10 cm) uzklāšana).
Caurtekas izbūve uz ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Švaļbiškas (3) (uz Devkļupes); caurtekas izbūve uz
ceļa Akmens – Ančkini (34) (pie Borbaļu kapiem, izbraucot no Borbaļu meţa); caurtekas izbūve uz
ceļa Andiņi – Gadzāni (64), pie Vladislava Pudāna mājām; caurtekas rekonstrukcija uz ceļa
Alkšņāres – Augšmuktu kapi (16) (pirms kapiem); tilta tehniskā ekspertīze uz Preiļupītes (Šķilteru
sādţa); divu caurteku izbūve un ūdens novadīšanas grāvju (100 m) izbūve uz ceļa Spūles – Lidlaus –
Ašenieki (Spūlēs pie Gavaru mājām).

7.4.Vārkavas novada sociālais dienests
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Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības sniegšanu
Vārkavas novadā”. 2013.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garanēta minimālā ienākuma (GMI)
pabalsts, kurš valstī bija noteikts Ls 35.00 pieaugušajām personām un Ls 35.00 bērniem, kā arī
mājokļa pabalsts Ls 50.00 apmērā. 2013.gadā Sociālajā dienestā griezušies ar lūgumu pēc palīdzības
289 ģimenes.
Izmaksātie pabalsti 2013.gadā:
Kopā izlietots: Ls 46872
Ģimeņu skaits: 289
Personu skaits: 808
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: Ls 13346
Dzīvokļa pabalsts: Ls 2600
Pusdienu apmaksa skolā: Ls 18996
Bērnu izglītošana: Ls 1608
Vienreizējie medicīnas pabalsti: Ls 3141
Pabalsts audţuģimenēm: Ls 2977
Ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības: Ls 1890
Uzturēšanās aprūpes iestādē: Ls 16636
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: Ls 2049
Aprūpes pabalsts tiek nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt un
kuriem nav likumīgu apgādnieku, Vārkavas novadā tā ir materiāla palīdzība Ls 15 vai Ls 25apmērā:
Ls 3730
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: Ls 265
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: Ls 3364
Apbedīšanas pabalsts: Ls 1650
Pabalsts pēc ieslodzījuma: Ls 50
Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: Ls 70
Sociālais dienests sadarbojas ar:
Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm;
Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām;
Valsts Nodarbinātības aģentūru;
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru;
Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļu (tika organizēta pārtikas paku sadale);
AS „Latvenergo” un „Latvijas Pašvaldību savienību”- ģimenes saņēma dāvinājumu „Elektrības
norēķinu kartes” - 500 kWh;
Latvijas klosteriem un mazturīgo atbalsta biedrību „Dace” – humānās palīdzības apģērbu saņemšanā;
biedrību „Ascendum” - bērnu kultūras projekta „Garā pupa” organizēšanā un realizēšanā;
bērnu krīzes centriem; veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm un daudzām citām
institūcijām.

7.5. Vārkavas novada bāriņtiesa
Vārkavas novada bāriņtiesa ir apkopojusi 2013. gada rezultātus pa bāriņtiesas galvenajiem
darbības virzieniem.
2013. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās un mantiskās intereses
attiecībās ar vecākiem un citām personām, savas kompetences robeţās ir pieņēmusi 36 lēmumus:
20
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tajā skaitā 13 lēmumi par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un pārtraukto aizgādības
tiesību atjaunošanu, tanī skaitā 3 vienpersoniskie lēmumi.Pārskata gadā 4 mātēm un 2 bērnu tēviem
pārtrauktas aizgādības tiesības, 9 nepilngadīgo bērnu vecākiem( 5 meitenēm, 4 zēniem). Par vienu
bērnu tēvu, bāriņtiesa pārskata gadā, pārtraucot bērna aizgādības tiesības, informējusi
tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru). Aprūpes un aizgādības tiesību
pārtraukšana tiek piemērota gadījumos, kad ilgstošs darbs ar ģimeni nepalīdz tai atjaunot
funkcionēšanas spējas, vai arī gadījumos, kad bērnu veselība un dzīvība ir apdraudēta. Atjaunotas
pārtrauktās aizgādības tiesības 2 mātēm, bērnu skaits -3. 3 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.Ar tiesas spriedumu atņemtas
aizgādības tiesības 2 personām.
3 lēmumi aizgādņa iecelšanu vai atcelšanu mantojumam, 2 lēmumi pieņemti par aizbildņa
atlaišanu no aizbildņa pienākumu veikšanas, 3 lēmumi par atzinuma sniegšanu aizbildņa statusam, 3
lēmumi par nepilngadīgo aprūpes laika pagarināšanu audţuģimenē, 3 lēmumi par nepilngadīgo
ievietošanu audţuģimenēs, 2 lēmumi par nepilngadīgo mantas pārvaldīšanas lietām, 2 lēmumi par
aizgādņu maiņu rīcībnespējīgām personām, 3 lēmumi par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņu
iecelšanu nepilngadīgajām personām, 1 lēmums par aprūpes laika izbeigšanu institūcijā, viena
persona ar bāriņtiesas lēmumu atzīta par adoptētāju.
Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā šajā gadā netika iesniegti.
Ārpusģimenes aprūpē (audţuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) kopumā atrodas 21
novada bērns: 16 bērni ir aizbildņu ģimeņēs, 5 bērni audţuģimenēs, institūcijās- nav novada
bērnu.Pārskata gadā bāriņtiesa nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi 6 bērniem .Šobrīd Vārkavas
novada bāriņtiesas pārraudzībā, kur lēmumus par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē
pieņēmušas citas bāriņtiesas, ir 7 aizbildņu ģimenes, kurās tiek audzināti 10 bērni.
Aizbildņiem katru gadu jāiesniedz atskaites par nepilngadīgo audzināšanu, veselību, mantas
saglabāšanu un tās sastāvu. Ne retāk kā reizi gadā tiek pārbaudīti aizbildnībā esošo bērnu dzīves
apstākļi, noskaidrots bērnu un aizbildņu viedoklis par savstarpējām attiecībām, problēmām
audzināšanā un izglītošanā, meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot gadījumus,
kad bērniem netiek nodrošināta pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildņa
atcelšanu no pienākumu pildīšanas un ārpusģimenes aprūpes veida maiņu.
Audţuģimēs atrodas 5 novada bērni: 2 meitenes Zilupes novada audţuģimenē, 2 zēni Viļakas
novada audţuģimenē, 1 meitene Daugavpils novada audţuģimenē.
Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punkts paredz bāriņtiesai informēt pašvaldības sociālo dienestu vai
citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Vairāk kā par trīs ģimenēm, ar septiņiem bērniem
tika paziņots un lūgts novada Sociālajam dienestam veikt sociālo darbu.
Darbs ar ģimenēm un bērniem tiek plānots tā, lai visu institūciju sadarbības rezultātā bērni no
ģimenes būtu jāizņem tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī lai varētu ģimenēs atgriezt tos
bērnus, kuri ir agrāk tikuši nodoti ārpusģimenes aprūpē: aizbildnībā, audţuģimenē.
Bāriņtiesa sniegusi daţādas konsultācijas iedzīvotājiem: gan vecākiem, gan bērniem, bērnu
tiesību aizsardzības un notariālo apliecinājumu, mantojuma kārtošanas jomā.
Pārskata gadā ir palielinājies lēmumu skaits vecāku aizgādības tiesību atņemšanas jomā, kur
savukārt aizgādības tiesības atjaunotas divām bērnu mātēm.
Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriņtiesas
kompetences jautājumos un ar fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 154
dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 78.
4 personām ar rajona tiesas spriedumu ir ierobeţota rīcībspēja, iecelts aizgādnis.
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Bāriņtiesas priekšsēdētāja pārskata gadā veikusi 128 notariālos apliecinājumus: darījumu aktu
projektu sastādīšana un apstiprināšana, pilnvaru, kopiju apstiprināšana, parakstu apstiprināšana,
līgumu un lūgumu zemesgrāmatai sastādīšana un apstiprināšana, testamenta un citu darījuma
dokumentu sastādīšana, iekasēta valsts nodeva :710,- LVL.

7.6. Roţkalnu pagasta pārvalde
Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007” piedalījāmies biedrības „Preiļu rajona partnerības”
mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” ar projektu „Rimicāni sportam”, ko
realizēja iniciatīvas jeb darba grupa „Rimicānu jaunieši”, kā rezultātā tika labiekārtots un atjaunots
volejbola laukums.
LEADER projekta „Aktīvas atpūtas laukuma pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un atpūtas
nodrošināšanai Vārkavas novada Rimicānos” veiksmīgas realizācijas rezultātā tiek labiekārtots un
aprīkots Rimicānu sporta laukums.
Kārtībā uzturēti seši kapi un divi dievnami.
Roţkalnu pagasta Augšmuktos tika atklāts piemineklis.
Oktobris sākās ar pārmaiņām Roţkalnu pagasta pārvaldē, mainījās pārvaldes vadītāja.
Roţkalnu pagasta pārvalde atbalstīja biedrību „Dzintars 2007” seno mantu istabas iekārtošanā,
kura tika novembrī atklāta un apskatāma.
Atjaunots gājēju tiltiņš pie pagasta pārvaldes.
Svētku noskaņās izrotātas gan iekštelpas, gan apkārtne.
Nākošajā gadā ir ieplānoti nelieli remonti pārvaldes ēkā, labiekārtot un uzturēt kārtībā apkārtni.
Turpināsim uzturēt kārtībā kapsētas un dievnamus, kā arī aicināsim līdzdarboties iedzīvotājus.
Sadarbosimies un atbalstīsim Rimicānu PII un biedrību „Dzintars 2007”.

7.7.Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagsta pārvaldē strādā pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs,
autovadītājs - saimniecības pārzinis, telpu apkopēja uz pusi likmes un 4 sezonas kurinātāji.
Pašvaldības finansējums Vārkavas pagsta pārvaldei 2013. gadā bija 16184 LVL.
Februārī pie Vārkavas pamatskolas stadiona tika atklāts labiekārtots uzkalniņš ziemas sporta
veidu cienītājiem. Lai sportot gribētējiem būtu ērtāk nokļūt kalnā tika izeidota koka uzbrauktuve ar
margām.
Jūnijā Preiļos norisinājās I Latvijas Lauku kopienu parlaments, kura laikā Vārkavas pagastu
apmeklēja viena no foruma darba grupām. Darbs tika organizēts uz divām dienām, kuru laikā notika
daţādas aktivitātes gan Vārkavas tautas namā, gan Vārkavas pamatskolā.
Jaunajā Vārkavas pamatskolas stadionā tika uzbūvēta lapene, kura lieti noder gan sacensību,
gan stundu laikā.
Jau vairākus gadus pēc kārtas tiek dota iespēja pagasta iedzīvotājiem piedalīties projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un realizēt kādu savu ieceri, kuru var izmantot sabiedrības
interesēs. Šajā gadā biedrība „Pūces māja”sadarbībā ar skolu un pagasta pārvaldi realizēja ieceri
aprīkot stadionu ar soliņiem un tualeti.
Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, Vārkavas pagastā tika izveidota vienota apkures
sistēma un izbūvēta siltumtrase trīs ēkām-pagasta pārvaldei, ģimenes palīdzības centra ēkai un tautas
namam. Katlu māja apvienotajai sistēmai atradas pagasta pārvaldē. Lai efektīvāk izmantotu
siltumenerģiju un paaugstinātu katla lietderības koeficientu, katlu mājā ir uzstādītas divas siltuma
akumalācijas tvertnes. Lai nodrošinātu nepieciešamo vilkmi, tika uzstādīts 16 m augsts dūmenis,
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kurš iepriekš tika demontēts no kādreizējās Vārkavas ciemata katlu mājas. Siltumtrases izbūvi un
katla pieslēgšanu veica uzņēmums SIA ”Siltumtehserviss”.
Oktobrī noslēdzās brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavas ciemā. Estrādei tika izbūvēts
jauns deju laukums no betona klājuma ar bruģa celiņu, kā arī veikta pašas estrādes rekonstrukcija.
Tika rekonstruēts 700m garš ceļa posms ceļam Borkova –Aizpūrieši, kā arī veikts caurtekas
remonts Vēverovkā.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2013. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu
filiāles un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanu” ik mēnesi tika paredzēts nodarbināt 7 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanai. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī daţādos palīgdarbos skolā.
2013. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkots viens Valsts Probācijas dienesta
klients piespiedu darbu veikšanai.
Vārkavas pagasta iedzīvotāji tika aicināti aktīvi līdzdarboties notiekošajam pagastā un novadā
apmeklējot iedzīvotāju sapulces, sabiedriskā apspriešanas, kā arī iesniedzot savus priekšlikumus
teritoriālajam plānojumam 2014.-2025.gadam.
2014. gadā ieplānoti līdzekļi ūdens atdzelzošanas sistēmu remontiem, kanalizācijas
pieslēgšanai Vārkavas ciematā un ūdensvada ierīkošana.

7.8.Vārkavas novada Kultūras centrs
Vārkavas novada kultūras centrs ir iestāde, kas pārvalda Vārkavas novada kultūras dzīvi ar
mērķi sniegt iedzīvotājiem iespēju baudīt daudzfunkcionālus kultūras pasākumus, mākslu, kā arī,
saglabājot iedibinātās tradīcijas, veidot jaunus un interesantus pasākumus un kultūrvidi novadā. Liela
loma Vārkavas novada kultūras centra darbā ir sniegt novada iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar
pašdarbību un amatiermākslu. Novada kultūras aktivitātēm tiek izmantots Roţkalnu kultūras nams,
Vārkavas tautas nams, Kultūras centra zāle, divas brīvdabas estrādes (Vārkavas pagasta estrāde un
Vecvārkavas estrāde), Arendoles parks, IAC „Vanagi” zāle, Arendoles saieta zāle un parks, Pilišku
saieta telpas.

Kultūras norises 2013.gadā
Norises

Norišu skaits

Aptuvenais
apmeklētāju skaits

Valsts un tradicionālie svētki
Koncerti
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

10
7
3
13
3

1320
1000
320
1310
220

Norise
Valsts un tradicionālie svētki

Norišu skaits
10

Aptuvenais
apmeklētāju skaits
1320

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums
Ģimeņu svētki veltīti valsts dibināšanas

1

80

1

130
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gadadienai
Valsts svētki
Līgo pasākums
Pēterdiena Pilišku pilskalnā
Pilngadības svētki
Bērnības svētki
Lieldienu pasākums
Andrejdienai veltīts pasākums
Ziemassvētku pasākums
Koncerti
Valentīndienas koncerts
Rēzeknes zaļo pakalnu kora koncerts
Pašdarbības kolektīvu koncerts
Deju kopa „Vanagi” jubilejas koncerts
Sieviešu dienai veltīts koncerts
„Odziņu” jubilejas koncerts
Novada svētku ietvaros
Izrādes
Baltinavas amatierteātris
Upmalas teātra draugu kopas izrāde
Vārkavas amatierteātra izrāde
Izklaides sarīkojumi
Gada nogales balle
Valentīndienas balle
Novada svētki
Amatierteātru saiets
Lauksaimnieku balle
Pasākums Vecvārkavas estrādē
Trakākā ballīte Upmalā
Vecvārkavas estrādes sezonas atklāšana
Labdarības koncerti gavēņa laikā
Citi
Bērniem (Ziemassvētku eglīte) (rotaļu
diena)
Gadatirgus

1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1

300
100
50
250
150
60
50
150
1000
70
200
250
100

1
1
2
3
1
1
1
13
1
1
2
1
1
1
1
1
4
3
2

180
100
100
320
80
180
60
1310
100
150
300
50
100
160
100
250
100
220
70

1

150

Amatiermākslas kolektīvi
Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos un interešu pulciņos. Katrā kultūras iestādē darbojas daţādu nozaru kolektīvi.
Roţkalnu kultūras namā uz mēģinājumiem sanāk jauktais vokālais ansamblis „Savādi gan”
(dalībnieku skaits 13), senioru deju kopa „Dzīves virpulī” (dalībnieku skaits 11), Arendoles
bibliotēkas telpās mēģina folkloras kopa „Dzeipurs” (dalībnieku skaits 8). Vārkavas tautas namā
darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Melodīva” (dalībnieku skaits 10), senioru deju kopa „Odziņas”
(dalībnieku skaits 12).
Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava” (dalībnieku skaits 10), deju
kopa „Pašām patīk” (dalībnieku skaits 11), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 10) uz
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mēģinājumiem pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, kur norisinās arī šova deju grupas „O.K. dance”
mēģinājumi (dalībnieku skaits 39), bet IAC „Vanagi” zālē uz mēģinājumiem dodas sieviešu vokālais
ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku skaits 8) un vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Vanagi”
(dalībnieku skaits 16).
Novadā darbojas 10 daţāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie
ansambļi, viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautu deju
kolektīvs, divas folkloras kopas, divas senioru deju kopas, viena šova deju grupa ar kopējo
dalībnieku skaitu 116. Novadā darbojas divi neatkarīgi kolektīvi - amatierteātru kopas: Upmalas
teātra draugu kopa un Vārkavas pašdarbnieku teātris.

7.8.1.Vārkavas novadpētniecības muzejs-kultūrvēstures un tūrisma
centrs
Muzeja-centra darbības tiesiskais pamats ir nolikums, kurš apstiprināts 2013.gadā. Savā
darbībā Muzejs-centrs vadās no Muzeju likuma, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, pilda
novada domes lēmumus un rīkojumus.
Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un
nemateriālās kultūras vērtības Vārkavas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un
attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Vārkavas novada vēsturi, sekmētu
novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā, uzturētu aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un
viesiem.
Savu misiju muzejs-centrs veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas,
pētniecības un komunikācijas politikas. Muzeja krājumu uz 31.12.2013 veido 480 vienības t. sk.
pamatkrājumā152 vienības, jauniegūtas
20 vienības, galvenais krājuma papildināšanas avots
pārskata periodā ir privātpersonu dāvinājumi. Vārkavas novadpētniecības muzeja tradīciju istabā ir
patstāvīga ekspozīcija „Pirmā tautskola Latgalē” un Vārkavas novada amatnieku darbu izstāde.
Muzeja trešā patstāvīgā ekspozīcija „Lauku sēta”atrodas klēts - muzeja telpās. 2013.gadā Vārkavas
novada dome muzejam – centram atvēlēja izstāţu zāli, kurā atrodas Vārkavas novada mākslinieku
darbi gan vārda māksla, gan foto māksla, gan gleznas, zīmējumi.
Muzeja ikdienas un rīkoto pasākumu apmeklētāju kopskaits ir aptuveni 638. 2013.gadā
turpinās muzeja - klēts ekspozīciju papildināšana un iekārtošana.
Novadpētniecības muzejs 2013.gadā piedāvāja jau esošos ekskursiju maršrutus:
1. Vārkavas pagasta kultūrvēstures vietas (šo maršrutu var izbraukt arī velotūrisma mīļotāji);
2. Ekskursija pa Vārkavas novadpētniecības muzeju.
Pārskata gadā novadītas 8 ekskursijas, tai skaitā 1 pa novada teritoriju.
Muzeja rīkotie pasākumi 2013.gadā
Norise

Skaits

Aptuvenais dalībnieku
skaits

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienas
Meteņdienas pasākums
Pēterdienaslustes
Lāčplēša dienai veltīts
pasākums
Advente brīnumu

2

55

1
1
1

60
40
60

4

35
25
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gaidīšanas laiks
Muzeju nakts
pasākumsArendolē
Vārkavā
Izstādes

2
15
25
110

8

7.9. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
7.9.1. Upmalas bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā:435
 Reģistrētie lietotāji: 248 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-96), jaunākajam
lietotājam – 4 gadi, vecākajam – 86
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2873, 3896
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 239
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 16 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 11reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 25 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

59

425

Dāvinājumi

107

439

Projekti

66

398

 Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra
 Abonētie preses izdevumi: 12daţādu nosaukumu izdevumi:Annas Psiholoģija, Ieva, Ievas
Māja, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Ievas Stāsti, Patiesā
Dzīve, Privātā Dzīve, Una, Praktiskais Latvietis, Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai
tika izlietoti LVL 289
 Dāvināti žurnāli Rīgas Laiks, Latvju Raksti,
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi:
 iespieddarbu izsniegšana uz mājām;


iespieddarbu izmantošana lasītavā;



konsultāciju un uzziņu sniegšana;



internets;



Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs ;



kopēšana, skenēšana, dokumentu elektroniska nosūtīšana;



CD rakstiekārtas;



„Lursoft” laikrakstu bibliotēka (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);
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datu bāze „Letonika” (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);



www.filmas.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā);



konsultācijas datora un interneta lietošanā;



starpbibliotēku abonements;



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcija "Periodika" .

 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 11 darba vietas, 6 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneriss un 1
multifunkcionālā iekārta.
Darbs ar bērniem un jauniešiem:
 Apmācība bibliotēkas darba iemaņās notiek sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas bibliotekāri
Melitu Pastari. Apmācība notiek bibliotekārājās stundās, kad bērni ierodas bibliotēkā,
iepazīstas ar tās iekārtojumu, grāmatu kārtojuma principiem un bibliotēkas sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī iespējām, ko dod bibliotēkas mācību procesā
 Lasīšanas veicināšanas pasākumi notiek Bērnu ţūrijas ietvaros un gatavojoties bērnu
rakstnieku nozīmīgām jubilejām.Šāda veida plašākos pasākumos notiek zīmējumu izstādes,
konkursi, viktorīnas, grāmatu prezentācijas par rakstnieku grāmatām. Autoru darbu
popularizēšana notiek arī Dzejas dienās un Ziemeļvalstu bibliotēku pasākumos , kā arī
valstiski svarīgos pasākumos. Par veikto darbu bērni saņem daţādas balvas.
Ar novada vidusskolu notiek visciešākā sadarbība, jo liela nozīme ir organizatoriskiem
jautājumiem, pasākumi jāsaskaņo ar skolas mācību procesu.
Zona bērniem bibliotēkā vairāk domāta mazajiem bērniem, kas nāk kopā ar vecākiem, jo
skolas bibliotēkā ir labiekārtota un apmierina visas skolēnu prasības.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 38 uzziņas, kas aptvērušas literatūrzinātnes, medicīnas,
juridiskus, sociālos jautājumus. 8 lasītājiem sniegtas konsultācijas datorapmācībā.
 Novadpētniecība:
Novadpētniecībā 2013.gadā bibliotēkā tika izveidotas divas mapes par
Vārkavas novada folkloras grupām, kuru darba gaitas pārsniedz 30 gadus.
Ilggadējā skolotāja un folkloras ansambļa vadītāja uzrakstīja savas atmiņas. Bibliotēkā tika ieskenētas
fotogrāfijas un dokumenti, rokraksts pārlikts datorrakstā un viss kopumā saveidojās brīnišķīgā
grāmatā. 2013.gadā krietni papildināta un iesieta mape ar folkloras kopas „Vecvārkava”
materiāliem. Arī šī mape tika veidota un iesieta Upmalas bibliotēkā.
Novadpētniecības krājums tiek papildināts ar skolēnu veidotajiem zinātniskajiem darbiem, kas
saistīti ar novada kultūrvēsturi. Bibliotēkas krājumā ienākuši 2 skolēnu zinātniskie darbi.
Regulāri tiek papildinātas tematiskās mapes ar laikrakstu materiāliem un materiāliem no interneta
resursiem.
 Tālākizglītība: Regulāri tika apmeklēti semināri un apmācību kursi Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, kopskaitā 8. Papildus pieredze gūta Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Riebiņu novada Galēnu bibliotēku. Pieredzes apmaiņas
brauciens pa Ziemeļvidzemes bibliotēkām : Gulbenas bibliotēku, Jaunalūksnes bibliotēku un
Stāmerienas bibliotēku. Veiksmīgs pasākums bija dalība virtuālajās mācību stundās
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bibliotekāriem, ko rīkoja publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” un „Valsts
viernotās bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros.
 Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām
un saņemtajiem jaunieguvumiem notiek Vārkavas novada mājas lapā, vietējā laikrakstā
„Ozolupe”. Par bibliotēkas darbību informē arī skolēni savās ģimenēs, jo bibliotēku rīkotie
pasākumi jāsaskaņo ar bērnu vecākiem. Vārkavas novada mājas lapā tiek publicētas
fotogrāfijas par pasākumu norisi. Katru gadu novada vadībai tiek iesniegti gada pārskati par
veikto darbu iepriekšējā gadā. No šīm atskaitēm veido Vārkavas novada gada publiskā
pārskata sadaļu par bibliotēku darbu novadā.
Pasākums
Izstādes
Tematiskie
pasākumi

2011.g.
17

Skaits
2012.g.
20

2013.g.
22

2011.g.

2012.g.

2013.g.

5

8

11

219

270

390

Apmeklējums

 Nozīmīgākie pasākumi: Dalība konkursā Radošais pasākums par drošību internetā manā
bibliotēkā, projekta Bērnu ţūrijas noslēguma pasākumi, kas ietvēra arī Grāmatu svētku
apmeklējumu Preiļos. Dzejas dienu pasākumi, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi.

7.9.2.Vanagu bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 398
 Reģistrētie lietotāji: 105 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-30), jaunākajam
lietotājam – 5 gadi, vecākajam – 80
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 4298, 3582
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 298
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 42 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 34 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 68 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

65

367,45

Dāvinājumi

62

175

 Vislasītākā literatūra: likteņstāsti, romantiskā literatūra, kriminālromāni
 Abonētie preses izdevumi: 5 daţādu nosaukumu izdevumi: Ieva, Ievas Māja, Praktiskais
Latvietis, Vietējā Latgales Avīze, Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti LVL
139. Dāvinātie preses izdevumi: Kas Jauns?, Privātā Dzīve, Ievas Veselība, Ievas Dārzs,
Patiesā Dzīve, Тайны Звезд.
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 Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: grāmatu apmaiņu;
preses
izdevumus; uzziņu sniegšanu; interneta pakalpojumus; datora pakalpojumus; SBA
pakalpojumus; rakstu
pasūtīšanu
no
LNB
analītikas
datu
bāzes;
citātu
kartotēku; novadpētniecības un tematiskās mapes; „Lursoft” laikrakstu bibliotēku (pieejama
tikai publisko bibliotēku tīklā); datu bāzi „Letonika” (pieejama tikai publisko bibliotēku
tīklā); http://www.filma.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā).
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 16 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 2 printeri, 1 kopētājs un 1
multifunkcionālā iekārta.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: jauku noskaņojumu bibliotēkā ienes mazie lasītāji, bet
diemţēl skolēnu balsis skanēja mazāk, jo tika slēgta Vanagu pamatskola. Pirmsskolas
vecuma bērni ir astoņi. Jauniešu pārsvarā izmanto interneta sniegtos pakalpojumus, daudzi
izmanto tikai interneta pakalpojumus bibliotēkā, vakaros un brīvdienās pieslēdzas pie
interneta ar saviem datoriem (WiFi.) Pašiem mazākajiem lasītājiem ir izveidots savs stūrītis,
ar atbilstošiem krēslu, galdu un rotaļlietām. Notika jauno grāmatu izstādes, tematiskie
pasākumi, par Latviešu senajām Lieldienu, Līgo un Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.
Bērniem ļoti patīk grāmatas ar atveramām bildēm. Bibliotēku apmeklēja 30 bērni un jaunieši.
Bērniem un jauniešiem tika iekārtotas izstādes: „Ticēsim sveces brīnumam”, „Saulainas un
prieka pilnas Lieldienas”, „Iejutīsimies praktiskā, interesantā, humoristiskā Grega tēlā!”,
„Dzejolis mana bērna acīs”. Zīmējumu konkurss: „Mans raibais Mārtiņgailis”, „Mana sapņu
bibliotēka”. Pirmsskolas vecuma bērniem izstāde: „Ai zaļā līdaciņa nāc ar mani padejot,
izdejosim kopā pasaciņu!” – pārrunas pie izstādes. Informācijas stunda: „Vai Tu zini mūsu
novada vēsturi?” Informācijas stunda notika kopā ar vēsturnieku Jāni Vaivodu.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 33 uzziņas, kas aptvērušas literatūrzinātnes, medicīnas,
juridiskus, sociālos jautājumus.
 Novadpētniecība: bibliotēkā tika turpināts iepriekšējo gadu uzsāktais novadpētniecības
darbs. Iekārtota izstāde „Ik katrai vietai ir savs lepnums”, kurā ir apskatāmi materiāli par
mūsu ciemu, vēsturi, novadniekiem. Viss materiālu klāsts ir izkārtots atsevišķā plauktā. 2012.
gadā Vanagu bibliotēkas novadpētniecības krājumu papildināja mūsu novadnieka Jāņa
Vaivoda (vēsturnieks) uzrakstītā grāmata „Vanagu vēstures lappuses...”, kura bija iesākumā
pieejama tikai CD veidā, taču bibliotēkas novadpētniecības plauktā šī grāmata ir arī pieejama
grāmatas formātā. Novadpētniecības materiālus papildināja arī novadnieka Antona Praņevska
atmiņu stāstījums par pavadīto laiku Sibīrijā „Mani bērnības un Sibīrijas gadi”. Augustā
tika atzīmēta novadnieka, vēsturnieka Jāņa Vaivoda 80. jubileja. Pasākuma ietvaros
vēsturnieks dalījās savās atmiņās par bērnību, jaunību, un radošo darba posmu, kura rezultātā
tika sarakstīta grāmata „Vanagu vēstures lappuses”. Šī pasākuma ietvaros arī tika atzīmētas
novadnieku apaļās jubilejas, proti, Annai Kārklei: skolotājai un folkloras kopas „Ceiruļeits
dibinātājai un vadītājai – 50, novadniekam Edgaram Cakulam: Rīgas Vissvētākās
Trīsvienības prāvesta, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu RTI un RARZI docētājam –
40 gadu jubileja. Preiļu Galvenā bibliotēka izsludināja konkursu „Labākā bibliotēka
novadpētniecības darbā”, Vanagu bibliotēka ieguva atzinības rakstu – nominācijā „Par
sistemātisku novadpētniecības darbu”. Visi novadpētniecības materiāli tiek izmantoti
literatūras, tematisko izstāţu iekārtošanai un daţādu pasākumu sagatavošanā.
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 Tālākizglītība: Regulāri tika apmeklēti semināri un apmācību kursi Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, kopskaitā 8. Papildus pieredze gūta Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Riebiņu novada Galēnu bibliotēku, Gulbenas bibliotēku,
Jaunalūksnes bibliotēku un Stāmerienas bibliotēku.
 Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: „Novadniekam, priesterim Edgaram Cakulam 40”, „Rakstniecei Laimai Muktupāvelai - 50”, „Militārajam darbiniekam, pulkvedim,
Lāčplēša kara ordeņa kavalierim Oskaram Kalpakam - 130”, „Dzejniecei Mārai Zālītei - 60”,
„Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 90”, „E-prasmju nedēļa!”, „Asarām un sāpēm piepildītais
25. marts”, „Rakstniecei Ilzei Indrānei - 85”, Bibliotēku nedēļa: „Mana bibliotēka manā
kabatā”, „Mani māte tā auklēja kā saulīte ievas ziedu”, „Uzmanies, tā tevi nemanāmi
nogalina” – pasaules diena bez tabakas, „Ziemassvētku vakars: Es Tevi mīlēju tik nedzirdami
klusi, tik nejūtams Tev bij` mans pieskāriens.”Pasākumi aizvadītajā gadā bibliotēkā: lekcija
„Datorzinības izmantošanu, aizsardzību, drošību internetā”, dzejas pēcpusdiena „Es dzīvoju
dzejā”, novadnieku stunda „Šādi raksti, tādi raksti, visi manā pūriņā”, derīgo padomu stunda
„Kā pareizi uzglabāt ābolus”. Jauno grāmatu apskati, pārrunas pie izstādēm.

7.9.3. Vārkavas bibliotēka









Iedzīvotāju skaits mikrorajonā - 635
Reģistrētie lietotāji - 173 ( no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 78),
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 3 gadi, bet vecākajam 78
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā- 3812, 1957
Vidējais apmeklējums mēnesī – 318, dienā 15
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā- 11
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 22 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā - 33 LVL

 Krājuma papildināšana pārskata gadā
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

362

714

Dāvinājumi

49

184

VKKF Bērnu ţūrija

24

109

Grāmatu svētki
Mērķprogrammas

20

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotās akcijas ietvaros Tautas grāmatu plauktam dāvinātas 9 īpašas
grāmatas ar dāvinātāja vēlējumu.
 Vislasītākā literatūra: katrai vecuma grupai savas intereses un vēlmes, tāpat kā katram cilvēkam
sava gaume. Vecāka gadagājuma lasītājus-vīriešus vairāk interesē vēsture un kriminālromāni,
sievietes-preses izdevumi, latviešu oriģinālliteratūra, darbspējas vecuma sievietes lasa
romantiskos romānus, psiholoģiskos romānus, praktisko literatūru. Pirmsskolas vecuma bērniem
30

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2013. GADU

patīk bilţu grāmatas un izteiksmīgs lasījums, sākumskolēnus interesē piedzīvojumi, vidējo skolas
vecumu piedzīvojumi, fantastika, jaunieši savukārt iecienījuši fantastikas romānus.
 Abonētie preses izdevumi: 2013.gadam abonēti 18 preses izdevumi: Astes, Auto bild, Citādā
pasaule, Copes Lietas, Dari Pats, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ilustrētā
Junioriem, Leģendas, Mans Mazais, Praktiskais Latvietis, Rokdarbu Vācelīte, Shape, Sīrups,
Veselība, Vietējā Latgales Avīze, Zīlīte. Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 246 LVL.
 Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
iespieddarbu izsniegšana uz mājām; iespieddarbu izmantošana lasītavā; interneta pakalpojumi;
uzziņu un konsultāciju sniegšana; kopēšanas, skenēšanas un dokumentu nosūtīšanas pakalpojumi;
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs kopš 1999.gada; konsultācijas un apmācības
datora un interneta lietošanā; LURSOFT datu bāze laikrakstu bibliotēka; datu bāze Letonika
(pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);www.filmas.lv, kas bez maksas izmantojamas tikai
bibliotēkā; starpbibliotēku abonements (grāmatu pasūtīšana no un uz citām bibliotēkām); CD
rakstiekārtas; tematiskās mapes.
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā ir 10 lasītājvietas
un 4 vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 5 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2
multifuncionālās iekārtas ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām lāzerprinteris.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem:
2013.gadā bibliotēka atkal piedalās „Bērnu ţūrijā” un ļoti patīkami, ka bērni tik ļoti atsaucīgi – lai
gan bija pieteikušies vairāk bērni, līdz gada beigām palikuši 20 cītīgākie lasītāji, kuriem katram
jāizlasa un jādod vērtējums 6 grāmatām. Vecāku ţūrijā iesaistījušies 6 vecāki.
Vārkavas pamatskolas vecāko klašu skolēni un skolotāji tika aicināti uz 1991. gada barikāţu
atceres pasākumu, kas notika Vārkavas pagasta pārvaldes jauniešu centrā. Bija apskatāma
barikāţu dalībnieka Jāņa Bizāna foto izstāde „Toreiz, pirms 22 gadiem…”, skolēni skatījās
aculiecinieku uzņemtos siţetus par 1991.gada janvāra notikumiem Rīgā, Zaķusalā.
Bibliotēku nedēļas „Mantojuma sardzē” ietvaros skolēni tika iesaistīti novadpētniecības darbāviņi vāca informāciju par Vārkavas bibliotēkām un skolām.
Pirmsskolas bērni iepazinās ar bibliotēku – cik daudz grāmatu, datoru, kur atrodamas bērnu
grāmatas, iepazinās ar jaunākajām grāmatām. Jo sevišķi viņiem bija iepatikusies grāmata
„Mašīnas”, kur katram transportlīdzeklim bija sava skaņas poga, kuru nospieţot var dzirdēt, kas
tas par transportlīdzekli. Protams, neiztikām bez zīmēšanas.
1.-2.klasēm notika skaļās lasīšanas stundas-bērni skaļi, pēc kārtas lasīja grāmatas, katrs pa
fragmentam. Bērniem vasarā grāmatu lasīšana nav tā svarīgākā nodarbe, tāpēc zilbītes tik raiti
nelasās pēc garāka pārtraukuma.
Interesants un nedaudz citāds izvērtās dzejas dienu pasākums- no rīta pie skolas uz asfalta viena
pēc otras parādījās ar krītu rakstītas dzejas rindas, līdz viss asfalts savdabīgā meţģīņrakstā
izraibināts. Protams, uzrakstīto visi draudzīgi izlasīja. Ţēl, ka lija lietus un otrā dienā izlasīt
rakstīto bija grūti. Pēcpusdienā skolēni ar skolotājiem, ņemot līdzi savus sirdij tuvākos dzejoļus,
ieradās pagasta jauniešu centrā uz kopīgu dzejas lasīšanu. Un visjaukākais ir tas, ka bērni lasa paši
savas uzrakstītās dzejas rindas.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 118
Pieprasītākās tēmas - datora un interneta lietošana; LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu,
deklarāciju sagatavošana; ibankas lietošana; e-Latvija izmantošana (dzīvesvietas deklarēšana,
kadastra ziņas u.c.); elektrības starta tarifu izlietojums, iestāţu darba laiki, adreses, dziesmas, dzeja,
pašvaldības dokumenti (mājas lapā), grāmatu pieejamība citās bibliotēkās u.c.
 Novadpētniecība: papildinātas jau esošās novadnieku un tematiskās mapes. 2013.gadā
bibliotēkā bija apskatāmas 2 novadpētniecības izstādes „Novadniekam Oļģertam Parčinskim
-85”, „Vārkavas bibliotēkai -50”
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Bibliotēku nedēļas „Mantojuma sardzē” ietvaros ar Vārkavas pamatskolas skolēnu palīdzību tika
vākti materiāli par Vārkavas pagasta bibliotēkām un skolām, tādējādi papildinot bibliotēkas
novadpētniecības materiālu klāstu.
 Tālākizglītība: 2012.gadā bibliotekāre apmeklēja 5 Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotos
seminārus, apmācības.
 Rīkotās izstādes: bibliotēkā bija apskatāmas 7 tematiskās un 4 jaunieguvumu izstādes.
Visvairāk apmeklētās ”Toreiz, pirms 22 gadiem…” , „Latgale fotogrāfijās”, jaunieguvumu izstādes.

7.9.4. Arendoles bibliotēka









Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 375
Reģistrētie lietotāji – 80, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 19
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 680, 1531
Vidējais apmeklējums mēnesī – 56
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju: 19 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 9 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 54 LVL
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

103

288

Dāvinājumi

67

313

internetam

339

Mērķdotācija

 Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un nozaru literatūra
 Abonētie preses izdevumi: 11 izdevumi – Ieva, Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais
Latvietis, Privātā Dzīve, Leģendas, MMD, Ilustrētā Junioriem, 100 Labi Padomi, Zintnieks,
Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti LVL 312.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 43 (pārsvarā novadpētniecībā un nozaru literatūrā)
 Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu apmaiņa; preses izdevumi; uzziņu sniegšana;
interneta pakalpojumi; datora pakalpojumi; SBA pakalpojumi; rakstu pasūtīšanu no LNB
analītikas datu bāzes; citātu kartotēku; novadpētniecības un tematiskās mapes; „Lursoft”
laikrakstu bibliotēku (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā); datu bāzi „Letonika”
(pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā)
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 15 darba vietas, 5 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 2
multifunkcionālās iekārta. Interneta pieslēguma veids- pastāvīgais un bezvadu.
 Novadpētniecība: nozīmīgs darbs novadpētniecības jomā ir Arendoles katoļu draudzes
baznīcas vēstures izpēte. Sadarbībā ar Vārkavas novadpētniecības muzeju savākti materiāli
par Roţkalnu pagasta teritorijā esošajiem krucifiksiem. Bibliotēkā tika iekārtotas izstādes
novadnieku jubilejās (A.Bramanim, A.Čukurei, H. Somam, J. Pabērzam un A. Reķēnai.)
 Tālākizglītība: apmeklēti 7 Preiļu GB organizētie semināri. Daudz jaunu ideju radās 28.
augusta pieredzes brauciena laikā uz Kurzemes bibliotēkām.
 Rīkotās izstādes, tematiskie pasākumi, svarīgākie notikumi: 31. augustā bibliotēkas
rīkotais pasākums „Mēs satiekamies Arendolē.” Uz atmiņu ugunskuru aicināti bijušie
Āmuļu un Arendoles pamatskolas pedagogi, kas strādājuši skolā un priecājušies par Dubnas
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krastiem, veco parku un skaistajiem „āmuļu” ziediem tajā. Katrs sildījās savās atmiņās.
Apskatījām arī bijušās skolas ēku – muiţas kungu māju – Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekli. Pasākumā ciemojās mūsu novadnieks Aivars Bramanis, kurš mācījās un strādāja
Āmuļu skolā. Grāmatas „Mēs jau sen to gribējām jums pateikt” prezentācija. Šajā grāmatā
ir apkopoti daudzu Vārkavas novada autoru darbi – arī arendoliešu.

7.9.5. Roţkalnu bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 419
 Reģistrētie lietotāji: 120 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-33), jaunākajam
lietotājam – 3 gadi, vecākajam – 88
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2510; 2278
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 209
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 19 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 21 reize
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 68, 51 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi
Lauku bibliotēku
atbalsta biedrība
Mērķprogrammas

Eks.
92
56
3

Ls
597.68
136.23
12.00

6

25.23

 Vislasītākā literatūra: līderpozīcijas saglabāja kriminālromāni, tad seko mīlas romāni un
latviešu autoru darbi. Lasītāju šī gada atklājums bija latviešu autores Daces Judinas
kriminālromāni.
 Abonētie preses izdevumi: 16 daţādu nosaukumu izdevumi, divi no tiem - Rīgas Laiks un
Putni Dabā , bija lasāmi pateicoties mērķprogrammai. Lasītākie preses izdevumi 2013. gadā
bija – laikraksts Novadnieks, ţurnāli- Ieva, Privātā Dzīve, Leģendas, Dārza Pasaule, Ievas
Māja, Una, Mājas Viesis. Preses izdevumu abonēšanai 2013. gadā tika izlietoti LVL 278.
 Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: preses izdevumu izsniegšana lasīšanai
mājās; grāmatu apmaiņa; uzziņu literatūra; bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT
datu bāzi Laikrakstu bibliotēka www.nevs.lv; datorpakalpojumi; biroja pakalpojumi internets,
bezvadu internets ; SBA ; novadpētniecības materiāli; daţādas tematiskās mapes; Skype.
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 14 darba vietas, 4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 kopētājs un 1
multifunkcionālā iekārta.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Rimicānu
pamatskola tika slēgta 2009.gadā. Bērni bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā, pēc
atgriešanās no mācībām Vārkavas vidusskolā ikdienā šeit iegrieţas tikai tie, kuri dzīvo tepat
Rimicānu centrā. No 120 reģistrētajiem lasītājiem 33 jeb 27,5 % ir bērni un jaunieši vecumā
līdz 18 gadiem. Bērnu skaita samazinājums izskaidrojams ar to, ka vairāki no viņiem ir
kļuvuši pilngadīgi. 2012.gadā bērnu un jauniešu literatūras krājums papildināts ar 24
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grāmatām. Izsniegum,s salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājies un vidēji katrs
bērns gada laikā ir izlasījis 8 iespieddarbus. Katrs no viņiem bibliotēkā gadā iegriezies 33
reizes. Pārsvarā, lai izmantotu internetu. 2013. gadā turpinājās sadarbība ar Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu Zīļuks un Sprīdītis audzēkņiem. Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas laikā, kuras tēma 2013. gadā bija Ziema Ziemeļos, rītausmas stundas laikā
notika Ingas Borgas grāmatas par Plupu fragmenta lasījums kopā ar Rimicānu PII grupiņu
Zīļuks un Sprīdītis audzēkņiem. Pēc tam tika gatavotas ziemīgas apsveikuma kartiņas un
pārrunāts, vai patīk ziema un ko patīk darīt ziemā. Tika izvietotas divas izstādes bērniem –
septembrī par godu dzejnieces Ineses Zanderes 55 gadu jubilejai „Pasaki man klusi, klusi tā,
lai nedzird cits neviens…” un oktobrī Mazās raganiņas autora Otfrīda Preislera 90 dzimšanas
dienai. Kopā ar jaunākajiem bibliotēkas apmeklētājiem tika gatavoti papīra ķirbīši par godu
Helovīndienai. Internetā kopīgi tika meklētas idejas Ziemassvētkiem - telpu rotāšanai un
apsveikumu darināšanai. Vismazākie bibliotēkas apmeklētāji, kuri paši lasīt vēl nemāk,
bibliotēkā lika iegriezties savām mammām un tad kopā izvēlējās grāmatas lasīšanai.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: šajā pārskata periodā sniegtas 111 uzziņas un
konsultācijas. Pieprasītākās uzziņu tēmas 2013. gadā bija:
e-pasta izveidošana;
autobusu atiešanas laiki;
pielikumu pievienošana e-pasta vēstulēm;
apsveikuma pantiņi daţādiem svētkiem;
iespieddarbu sameklēšana par konkrētu tematu;
e-latvenergo piedāvāto pakalpojumu izmantošana;
iespieddarbu meklēšana elektroniskajā katalogā;
ceļojumu maršrutu sameklēšana utt.
 Novadpētniecība: 2013. gadā turpinājās novadpētniecības mapju papildināšana ar jaunāko
informāciju par iedzīvotājiem un notikumiem.
No 15. marta līdz 31. martam bibliotēkā sadarbībā ar biedrību „ Dzintars 2007 ” bija skatāma
izstāde Bijušajam Rimicānu skolas direktoram Jāzepam Drancānam – 115. Bija apskatāmas
fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti un direktora personīgās lietas. Tika apmeklēta J. Drancāna
atdusas vieta Lazdānu kapos, kur tika lasīti atmiņu fragmenti no viņa dzīvesstāsta, nolikti
ziedi un aizdegtas sveces.
Augustā bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar novadnieces Antoņinas Reķēnas dzīves
un darba gaitām, viņas paveikto, jo augustā valodniecei, habilitētajai filoloģijas doktorei un
profesorei A. Reķēnai bija 85 gadu jubileja.
 Tālākizglītība: 2013.gada 22.februārī Preiļu mācību centrā tika apmeklēts 4 stundu semināru
Eiropas Bēgļu fonda projekta „ Latvija- manas mājas” ietvaros, tiešsaistes mācību seminārs
Virtuālā stunda bibliotekāriem ( 6 stundas ), kura laikā tika apgūtas tēmas: drošība internetā
un MS Wor : tabulas, lappušu numerācija, lappušu iestatījumi un drukāšanas iespējas. Gada
laikā tika apmeklējti 5 Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētie semināri. Ļoti jauks bija 26.
aprīļa seminārs, tā laikā bija noorganizēta tikšanās ar jauno autoru Andri Gribušku un
savdabīgo dzejnieku Eināru Pelšu. Interesants izdevās pieredzes apmaiņas brauciens uz
Kurzemes bibliotēkām 28.- 29. augustā. Divu dienu laikā tika apmeklētas sešas bibliotēkas,
ļoti laipni uzņēma Pūres pagasta bibliotēkā, Ēdoles bibliotēkas darbinieki bija sarūpējuši īstos
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Kurzemes sklandraušus. Patika Pārventas bibliotēka. Neaizmirstamu iespaidu atstāja Usmas
baznīcas apmeklējums, saulriets pie Jūrkalnes un Ēdoles pils agrā, miglainā rītā.
 Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: 2013.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 20
izstādes: Ilzes Kalnāres 95 dzimšanas dienai veltīta izstāde „Man Vidzemē palika mājas un
sirds...”, Ā. Elksnes 85 dzimšanas dienai – „Tur, kur visas, visas mēs pazūdam, nemīlā,
nelaipnībā un asumā...”, aktrises O. Dreģes 75 dzimšanas dienai – „Turos uz Dieva
savērtiem diegiem”, bijušajam Rimicānu skolas direktoram Jāzepam Drancānam - 115,
aktrisei Verai Singajevskai - 90 - Mana mūža bagātība, Imanta Ziedoņa piemiņai -…gaiss
pilns taureņiem tik savādiem…, dzejnieces Maijas Laukmanes 60 jubilejai veltīta izstāde
„Tikmēr saplauks virs galvas man simts piecdesmit rožu ! Atveru milzīgo puķu sargu un pāri
pļavai jožu!”, Kā saglabāt vasaru burciņās, Ojāra Vācieša 80 jubilejai- „Par mūžu mūžos
palikšanu mēs parunāsim citureiz...”, Edgara Liepiņa 85 dzimšanas dienai- „..un vējā kāds
raudāja un klusi smējās” u.c.
Bibliotēku nedēļas laikā, kuras tēma bija dzimtas koka pētīšana, tika piedāvāta izstāde „Ar
ko sākt ģenealoģiskos pētījumus?”, ieskats interneta resursu piedāvājumos dzimtas koka
pētīšanā. Notika grāmatas „Es gribu mammu” skaļā lasīšana kopā ar „Zīļuka” audzēkņiem.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā, kuras tēma 2013. gadā bija Ziema Ziemeļos, rītausmas
stundas laikā notika Ingas Borgas grāmatas par Plupu fragmenta lasījums kopā ar Rimicānu
PII grupiņu Zīļuks un Sprīdītis audzēkņiem.

7.10.Vārkavas vidusskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā un direktora
vietnieks informātikas jautājumos.
2013./2014. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 145 skolēni. 5-6gadīgo grupu apmeklēja
9 bērni.
2013./2014.mācību gadā skola īstenoja šādas izglītības programmas:
 pirmskolas izglītības programmu,
 vispārējās pamatizglītības programmu,
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās skolas padome, vecāku pašpārvalde, metodiskā padome
un skolēnu pašpārvalde.
Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un medicīnas darbinieks.
Sākumskolas skolēniem tiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības.
Visiem skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Šo nodarbību mērķis ir sniegt
atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī atbalsts talantīgiem skolēniem, lai paplašinātu
viņu zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības programmās. Skolā
darbojas folkloras kopa „Vālodzīte”, 4.-7. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālais ansamblis, 10.-11.
klašu meiteņu ansamblis, 1.-4. klašu koris, dabas skola, līderības skola, kokapstrāde, hobijdarbnīca,
traktormācība, sporta un bibliotēkas pulcini.
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Skolas vidējā atzīme bija 6,5 balles. Optimāls un augsts apguves līmenis bija 18% skolēnu.
Vidējā atzīme augstāka par 7 ballēm, bija 37% skolēnu.
Skolai ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2013./2014. mācību gadā skolēni ir
aktīvi piedalījušies starpnovadu olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 19 godalgotas vietas:
 1. vietu - 3 skolēni;
 2. vietu - 6 skolēni;
 3. vietu - 4 skolēni;
 atzinību - 6 skolēni.
3 skolnieces piedalījās bioloģijas, krievu valodas un matemātikas olimpiādēs valstī.
12 klases skolniece valsts konkursā „Pazīsti savu organismu” ieguva 2. vietu. 6. klases skolniece
angļu valodas runas konkursā- 3. vietu.
Divas skolnieces piedalījās zinātniski pētniecisko darbu konferencē Daugavpilī ar darbu „Pirmās
nepieciešamības preču monitorings pirms un pēc eiro ieviešanas”.
Jauno vides pētnieku starpnovadu konkursā „Skolēni eksperimentē ” 6. klases 1 skolniece ieguva
2. vietu un 2 skolnieces izcīnīja 1. vietu un valstī ieguva pateicību.
Starpnovadu tehniskās jaunrades konkursā 3. klases skolnieks ieguva 3. vietu un 6. klases
skolnieks starpnovadu konkursā pusaudţiem „Spice”- 2.vietu.
Uzvarētājs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas stāstu konkursā „Kas ir dzimtenes
mīlestība?”- 12. klases skolnieks.
Četras 2. klases skolnieces piedalījās starpnovadu konkursā „Mazs bij` tēva novadiņ(i)s”.
Mūsu skolas folkloristi piedalījās starpnovadu rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks 2014” 2
skolēni ieguva 1.pakāpes diplomu.
5 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā un uzrādīja labus
rezultātus, iegūstot, 4-1.pakāpes diplomus 1-2. pakāpes diplomu.Valsts konkursā 1 skolēnam –
1.pakāpes diploms un Diţā stāstnieka tituls un 1 skolniecei – 2. pakāpes diploms un Lielās
stāstnieces tituls.
2 skolēni piedalījās valsts stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2014”, abi dalībnieki
ieguva 1.pakāpes diplomus, no kuriem 1 dalībnieks ieguva Ekselentā smīdinātāja titulu, bet otrs –
Diţā smīdinātāja titulu.
Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis -2014”.
10.-11.klašu meiteņu ansamblim 1.pakāpes diploms un zēnu vokālajam ansamblim – 2.pakāpes
diploms.
10 klases skolniece piedalījās Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu
dziedu, kāda bija” un ieguva 1.pakāpes diplomu, valstī 2. pakāpes diplomu un Diţās dziedātājas
titulu.
Folkloras kopa „Vālodzīte” piedalījās Dienvidlatgales folkloras kopu pasākumā Līvānos
„Kaut man byutu tei naudeņa” un valsts nacionālajā sarīkojumā „Pulkā eimu, pulkā teku” Viesītē.
1.- 4. klašu koris un anekdošu stāstnieks piedalījās ikgadējā koncertā „Rodi prieku pavasarī”
Preiļu pamatskolā.
Visa mācību gada garumā skolā norisinājās daţādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens
„Vārkavas bezceļi”, turnīri volejbolā, basketbolā un „Vārkavas balva-2014” izcīņa.
Starpnovadu „Lāses kausa” izcīņājauniešu vidējā grupa ieguva 2. vietu un vecākā grupa izcīnīja 1.
vietu un valstī – 9. vietu.
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Vidusskolas kausa izcīņā vieglatlētikā jauniešiem 2 vieta un jaunietēm 3. vieta. Jauno
vieglatlētu kausā zēniem 2. vieta. Sacensībās individuāli izcīnītas ļoti daudzas godalgotas vietas un
uzlaboti 7 skolas rekordi.
1.-9.klašu skolēni piedalījās projektos „Skolas auglis”un „Skolas piens”. Aktīvi piedalījās
makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”! Kopā tika savākti 8449 kg makulatūras, un kā
dāvinājumu no Līgatnes papīrfabrikas saņēmām 42,2 kg daţāda papīra. Čaklākie makulatūras vācēji
piedalījās „Zaļās jostas” noslēguma pasākumā „Zaļas jostas izlaidums brīnumskapī.”
Piedalījāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā un savācām 44 kg bateriju.
Ar īpašu jautrību pagāja Miķeļdienas un Jurģu dienas gadatirgus, kad nu katrs tirgoties
gribētājs varēja pārdot savu saraţoto produkciju.
Prieks, ka vecāki kopā ar bērniem aktīvi iesaistījās Miķeļdienas, Ziemassvētku un Jura dienas
pasākumos. Pēc vecāku iniciatīvas skolā notika 3 radošās darbnīcas – gatavoja Adventes vainagus,
cepa un izrotāja piparkūkas, kā arī veidoja Lieldienu apsveikumus.
Nozīmīgākie un neparastākie pasākumi:
 Ziedu paklāju „Rakstu raksti Latvijai” veidošana.
 „Melnās kafijas vakars”.
 Nozīmīgāko novadu vietu izgaismošana.
 Dalība labdarības akcijās:
 „Ziemassvētki visiem.”
 „Dāvaniņas novada vientuļajiem pensionāriem.”
 Aprūpes centra „Roţlejas” apmeklējums.
 Piedalīšanās akcijā „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam” (izgatavots 21 būrītis).
Skola ir kustības „Draudzīgā skola”aktīva dalībniece. Skolas kolektīvs iesaistās apkārtnes
sakopšanas talkās. Mācību gada laikā skolēni devās mācību ekskursijās, pārgājienos, pētot dzimto
zemi, veselīgas atpūtas iespējas.
Skolas bibliotēka - palīgs un atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesa sekmīgai
nodrošināšanai, klašu audzinātājiem ārpusklases pasākumu sagatavošanā un bibliotēka organizēja arī
daţādus izglītojošus pasākumus, konkursus un izstādes.
Kā jau katru gadu arī pagājušā gadā tika dots starts ilggadējam un ļoti populāram projektam
„Bērnu ţūrija”, kurā šogad piedalījās 68 skolēni. Atzīmējot dzejas dienas, 1. – 7. klašu skolēni,
piedalījās pasākumā – „Ceļojums ar dzejniekiem pa Latviju”, kur dotie uzdevumi bija jāveic ne tikai
telpās, bet arī parka un estrādes apkaimē. Atzīmējot starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, 1. –
12.kl. bērni piedalījās zīmējumu izstādē „Es palīdzu dzīvniekiem”. Skolas bibliotēka popularizēja
grāmatu vākšanu „Tautas grāmatu plauktam” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ziemeļvalstu
bibliotēkas nedēļas ietvaros skolas bibliotēka piebira ar skolēnu gatavotajām sniegpārsliņām un bija
apskatāma zīmējumu izstāde „Es ziemā”. 1. -.4.klašu skolēni klausījās O. Vācieša dzeju un veica
daţādus radošus uzdevumus O. Vācietim veltītajā pēcpusdienas pasākumā -„Esi dzejnieks – radi no
nekā”.
Notika tradicionālais krustvārdu mīklu maratons „Lielais gudrinieks”, kurā piedalījās arī
Vārkavas pamatskolas skolēni. Klātienes krustvārdu mīklu risināšanas konkursā uzvarētāja -6. klases
skolniece.
Skolēni iepazinās ar M. Stārastes grāmatām un zīmējumiem pasākumā „Bilţu un pasaku
karalienei M. Stārastei – 100” un piedalījās zīmējumu konkursā „Sveču diena”. Skolas bibliotekāre
piedalījās arī akcijā „Grāmatu ķēde”.
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2 skolotāji, logopēds un psihologs piedalījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā
un ieguva 3.kategoriju.

7.11.Vārkavas pamatskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā.
2013./2014. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 39 skolēni un 16 pirmskolas grupiņas bērni.
2013./2014.mācību gadā skolā realizē divas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas un
akreditētas izglītības programmas:
 Pirmsskolas izglītības programma,
 Pamatizglītības programma.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās:
 skolas padome;
 metodiskā komisijas;
 skolēnu pašpārvalde,
 vecāku biedrība „Pūces māja”.
Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un bibliotekārs. Skolas psihologs un
logopēds aktīvi sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem.
Visiem skolas skolēniem un pirmsskolas bērniem pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas.
Dome no budţeta skolēniem un 5.-6.gadīgajiem bērniem EUR 28.00 vērtībā sedz mācību grāmatu un
mācību piederumu iegādi. Visām klasēm un pirmsskolas grupiņām Vārkavas novada dome sedz
transporta izdevumus mācību ekskursijām.
Visiem skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Individuālā darba
nodarbības jeb konsultācijas tiek piedāvātas visos skolas izglītības programmās iekļautajos
mācību priekšmetos pie visiem skolotājiem. Konsultāciju mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem ar
grūtībām mācībās, kā arī talantīgiem skolēniem, lai paplašinātu viņu zināšanas un prasmes un
palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos, projektos un sacensībās.
Mācību gada laikā skola dalījās ar savu uzkrāto darba pieredzi ar izglītības iestāţu vadītāju
MA un Bioloģijas skolotāju MA.
Vārkavas pamatskolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas arī daudzveidīgās interešu
izglītības programmās: mūzikas , noformēšanas, zīmēšanas, izteiksmīgās runas, kokapstrādes un
jauno satiksmes dalībnieku pulciņos. Ir izveidota folkloras kopa „Ţubītes”, kurā var iesaistīties gan
skolēni, gan viņu vecāki un vecvecāki.
2013./2014.mācību gadā interešu izglītības programmas apmeklē 100 % izglītojamo.
2013./2014. mācību gadā skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies starpnovadu
olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot:
 divas 1.vietas,
 viena 2.vieta,
 trīs 3.vietas
 trīs atzinības.
Aktīvi sportojam Nedēļā reizi notiek Vārkavas sporta skolas treniņgrupas nodarbības
vieglatlētikā un skatuves dejās. Piedalījāmies jauno satiksmes dalībnieku forumā. Turpinās Sorosa
fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” projekta „Skola mazam un lielam” iniciatīvas
mērķa realizēšana- skolas sadarbība ar vietējo kopienu. Projekta ietvaros darbojās līdz 2013.gada
decembrim pirmsskolas bērnu attīstības centrs „Kastanītis” (mūzikas un koriģējošās vingrošanas
nodarbības pirmsskolai), Jauniešu studija un praktiskās apmācības darbnīcas. Joprojām notiek aktīva
sadarbība ar senioru deju kopu „Odziņas”.
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7.12. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītību programmu (programmas kods
01011111) īsteno bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam trijās grupiņās – „Zīļuks”, „Sprīdītis”
un „Vanadziņi”. Iestādes darbības mērķis – organizēt un īstenot kvalitatīvu pirmsskolas vecuma
bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai. Iestādes galvenais uzdevums 2013./2014.mācību
gadā – veicināt bērna izziņas, darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju
apguvi, kā arī sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pret sevi , vecākiem, citiem cilvēkiem,
apkārtējo vidi un Latvijas valsti.
2013./2014.mācību gadā uz 1. septembri iestādi apmeklē 30 bērni, bet mācību gada beigās 33
bērni.
Bērnu aprūpi un pedagoģisko procesu nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
Viena pirmsskolas izglītības skolotāja iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, bet otra – studē
profesionālā maģistra grāda izglītībā ieguvei.
Visu mācību gadu bērniem notika individuālas logopēda un psihologa konsultācijas, kā arī
tikšanās ar medicīnas darbinieci.
Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē
– vecāku kopsapulces, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu, vecāku piedalīšanās iestādes svētkos
un jautrajos brīţos.
Otro gadu turpinājās remontdarbi Caparol Baltica un Būvniecības nama „Kurši” rīkotajā
bērnudārzu atjaunošanas projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību” ietvaros.
Ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda Stokholmā atbalstu saņemti trīs lietoti datori.

7.13. Vārkavas novada sporta skola
Vārkavas novada sporta skolā treniņi notika vieglatlētikā un sporta dejās. Pārskata gadā skolā
strādāja direktors, 2 treneri, interešu pulciņa vadītājs, amatu apvienošanas kārtībā arī sporta
metodiķis. Ir divas treniņgrupas vieglatētikā un divas sporta dejās. Treniņprocesā ir iesaistīti bērni no
7 gadu vecuma līdz 19 gadiem. Audzēkņi, kuri skolu ir pabeiguši, turpina startēt sacensībās,
pārstāvot novada godu.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā sporta jomā 2013. gadā
Vārkavas novads piedalījās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē Ventspilī. Novada sportisti
pārstāvēja valsti starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. Vārkavas novada komanda piedalījās arī LR
rīkotajos čempionātos vieglatlētikā un LVS kausa izcīņā.
Tika sarīkotas šādas sacensības novadā:
 Vārkavas novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā;
 „Vārkavas balvu” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā;
 Vārkavas novada atklātais čempionāts novusā;
 Vārkavas novada pavasara kross;
 Latgales novadu Jauno vieglatlētu kauss un Vidusskolu kauss;
 Latvijas „Mazā olimpiāde”;
 Vārkavas novada sporta svētki;
 „Vārkavas bezceļi”;
 Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā;
 Vārkavas novada rudens kross;
 Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu skolēnu krosa stafetes.
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Latvijas Jaunatnes olimpiādē mūsu novadu pārstāvēja 7 sportisti, kuri startēja vieglatlētikas
sacensībās.
Jaunie sportisti guva arī izcīnija godalgotas vietas Latvijas čempionātā vieglatlētikā. Divi
mūsu novada sportisti kļuva par Latvijas čempioniem.
Vārkavas novada sporta svētkos piedalījās 7 volejbola komandas, 6 strītbola komandas, bija
spēkavīru stafete, kura bij veltīta Ginta Sparāna piemiņai, šaušana pa biatlona mērķiem, jautrās
stafetes, zivtiņu ķeršanas” sacensības, amreslingā, „vasaras biatlona” sacensības, lodes mešanas
sacensības, „niršanas” sacensības un citas atrakcijas.
Ziemā novada iedzīvotāji varēja pilnveidot savas prasmes slidošanā atklātajā slidotavā. Visu
gadu novada iedzīvotājiem tika organizētas nodarbības Vārkavas vidusskolas sporta zālē, kur,
atbilstoši savām interesēm, varēja nodarboties ar sportu un pilnveidot savu fizisko formu.

7.14. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
IAC darbību vada Janīna Praņevska. Pēc štatu saraksta bez vadītājas vēl strādā logopēds –
likme, teātra pulciņa vadītājs – 0,2likme, skolas sezonas kurinātāji – 4 likmes.
Plānotais budţets 2013.gadā – 22 256 (LVL), izpilde 22 470 (LVL).
Regulāri IAC „Vanagi” iegrieţas novada speciālisti, deputāti – rīkojam informācijas dienas,
pieņemšanas dienas.
Sekmīgi turpinājās 2012.gadā aizsāktās aktivitātes: datorkursi, nūjošanas nodarbības, no
jauna ir uzsākta koriģējošā vingrošana Ivetas Isajevas vadībā. IAC telpās regulāri notiek deju kopas
„Vanagi” un ansambļa „Dziedi līdzi” mēģinājumi. Jaunieši darbojas teātra pulciņā.
Ir laba sadarbība ar biedrību „Vēlme” – kopīgi notiek labdarības pasākumi, akcijas, kurās vācam
ziedojumus daudzbērnu ģimenēm, riska grupas ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem. Koncerti,
pasākumi ar folkloras kopas „Sudobri” piedalīšanos, jauniešu koncerts „Nekur nav tik labi kā
mājās”. Sadarbojāmies ar pirmskolas izglītības iestādi „Vanadziņi”, rīkojām daţādas radošās
darbnīcas: piparkūku cepšanā, sveču liešanā, dekorāciju gatavošanā Ziemassvētkiem un Lieldienām.
2013.gadā IAC tika rīkotas tematiskās izstādes: „Mans vaļasprieks un ne tikai..”, medību trofeju
izstāde, bijušo skolas absolventu – jauno mākslinieku izstāde.
Vismaz vienu reizi kvartālā Vanagos notiek kāda viesizrēde – koncerts. Divreiz gadā pavasarī
un rudenī rīkojam dārzu dienas, kur maināmies ar sēklām, stādiem. Rudenī notika gladiolu un dāliju
izstāde „Mana dārza skaistākā puķe”.
Rīkojam apkārtnes uzkopšanas talkas. Ir notikuši vairāki semināri, viens no tiem „Veselīgs
dzīvesveids”.
Organizējām un vadījām: Lieldienu pasākumu, 18.novembra pasākumu, Jaungada
sagaidīšanu, deju kopas „Vanagi” 10 gadu jubilejas koncertu.
2013.gada martā un augustā notika studijas „NPGD” dokumentālās filmas „Segvārds
Vientulis” uzņemšana Vanagos, palīdzējām aktieriem ar naktsmājām, barošanu un aktieru
piesaistīšanu masu skatiem.

7. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem
informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem
un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, Vārkavas novada domē strādā
sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras uzdevums ir nodrošināt patiesas, iedzīvotājiem saprotamas
un regulāras informācijas sniegšanu dažādām pašvaldības mērķauditorijām pa dažādiem
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komunikācijas kanāliem un veidot pašvaldības dialogu un atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem. Lai
nodrošinātu minēto mērķu sasniegšanu, Vārkavas novada dome 2013. gadā veikusi šādus pasākumus
sabiedrības informēšanā.
2013.gadā turpinājās intensīvā sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Novadnieks”,
„Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales Laiks”, kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu
„Logs”. Informācija par novadu parādījās arī interneta portālos www.delfi.lv, www.apollo.lv,
www.tvnet.lv (īpašu ievērību izpelnījās Bēbīšu spartakiāde). Diemţēl līdzekļu ekonomijas dēļ
pārskata gada nogalē tika pārtraukta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju. Tomēr līdz tam
brīdim bija nofilmēti vairāki videosiţeti par aktualitātēm Vārkavas novadā: "Upmalas teātra draugu
kopa" uz skatuves jau 17 gadus; Par vecvārkavieti Mariju Ziemeli - seniori un daiļdārznieci - LTV1
raidījuma "Četras istabas" ietvaros (no 25.- 31.min.); "Stāsts par biti"; Priekšvēlēšanu diskusiju
raidījums "Latgale balso". Vārkavas novads; Vanagos tika filmētas epizodes dokumentālajai filmai
par Latgales nacionālajiem partizāniem; Vārkavas novadā atzīmēja Meteņus; Vārkavas pamatskola
iesaistījusies Sorosa fonda projektā; Vārkavā atklāts kalns.
Svarīgākā informācija, kas attiecas gan uz pašvaldības, gan kaimiņu novadu, gan Latvijas
norisēm centralizēti un regulāri tiek nosūtīta novada publiskajām bibliotēkām, kur bibliotekāres to
izvieto uz informatīvajiem stendiem. Par informācijas apriti gādā arī pagasta pārvalţu vadītāji un citi
atbildīgie domes darbinieki.
Sabiedrisko attiecību speciāliste pārskata gadā sagatavojusi un izsūtījusi medijiem 28 rakstus
un preses relīzes, informāciju notikumu kalendāram, apkopojusi un izsūtījusi medijiem kolēģu
sagatavoto informāciju. Pārskata gadā ir atspoguļoti šādi notikumi: Vārkavas vidusskolas folkloras
kopai „Volyudzeite” – 35; Vidējās paaudzes deju kopai „Vanagi” – 10; Rimicānos atklāta Seno
mantu istaba; Aizraujoši un krāšņi aizritējis Vārkavas novada pašdarbnieku ikgadējais koncerts;
Rožkalnu pagasta pārvaldes maiņa; Mainījies deputātu sastāvs; Vārkavas novada seniori atpūtās
kopējā pasākumā; Vārkavas senioru deju kopai „Odziņas” – 5; „Vārkavas bezceļi” nemainīgi pulcē
vairākus desmitus dalībnieku; Izskanējuši Vārkavas novada svētki; Biedrība„Vārkavas
novada
pensionāri” īsteno projektu „Dzīves kausu rokā ņemam – Vārkavā" un aicina novada iedzīvotājus
tajā aktīvi iesaistīties; Vecvārkavā piemin Komunistiskā genocīda upurus; Mācību gada pēdējā
dienā apbalvo labākos skolēnus, sportistus un klases; Vārkavas novadā atklāta piemiņas zīme
nacionālajiem partizāniem; Vārkavas tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim „Melodīvas” – 5;
Vārkavā atklāta Mākslas dienām veltīta izstāde; Bērni iepazīst bišu dzīvi; Vārkavā un Vanagos
aplūkojamas medību trofeju izstādes; Februārī Vārkavas novadā viesojās Preiļu rajona partnerības
padome; Top dokumentālā filma par Antonu Juhņeviču, filmēšana notiks arī Vārkavas novada
Vanagos; Bērniem novada pasākumos būs jautrāk un interesantāk; Vārkavas novada pašvaldība
iegādājusies jaunu autobusu; Vārkavas vidusskolā noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss;
Izstāde „Mans vaļasprieks un ne tikai...” Vanagos; 2013.gada 10.janvāra domes ārkārtas sēdē par
Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieci ievēl Elgu Upenieci; Vārkavas novada
pašvaldība piedāvā jaunu iespēju komunikācijas uzlabošanā; Vārkavā atklāts kalns ziemas priekiem;
Par sadzīves atkritumu izvešanu un savākšanu; Vārkavas novada pašvaldībā darbu sācis kultūras
pasākumu organizators – jaunatnes lietu speciālists; Par Vārkavas novada domes priekšsēdētāju
ievēlēta Anita Brakovska, par domes priekšsēdētājas vietnieci - Antra Vilcāne; Vārkavas pagasta
Mazajos Klaparos, iespējams, izaudzēts lielākais ķirbis novadā.
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viņu lomu un ieguldījumu novada attīstībā,
aktivizētu viņu līdzdalību, tiek organizētas šādas aktivitātes:
 Vārkavas novada iedzīvotāju apbalvošana 18.novembrī;
 ģimeņu godināšana kāzu jubilejās;
 mācību priekšmetu olimpiāţu, valsts konkursu uzvarētāju apbalvošana;
 pozitīvas publicitātes veidošana, piem., piesakot daţādos konkursos u.c.
Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaņās un
pasākumos, piemēram, Lielā talka 2013, Ēnu diena, E-prasmju nedēļa, organizējusi Asins donoru
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dienu Vecvārkavā. 2013.gadā novada publicitātei neatsverama bija piedalīšanās I Latvijas Lauku
kopienu parlamentā.
Lai
nodrošinātu
maksimālu
informācijas pieejamību iedzīvotājiem,
neatkarīgi no viņu finansiālajām
iespējām (ne visiem ir iespēja abonēt
laikrakstus vai apmeklēt bibliotēkas),
kopš 2003. gada 28.maija Vārkavas novada pašvaldība izdod bezmaksas informatīvo izdevumu
„Ozolupe”. Pārskata gadā tika izdoti 8 numuri (februārī, martā, maijā, jūlijā, augustā, oktobrī,
novembrī, decembrī) 740 eksemplāru tirāţā. Informatīvā izdevuma apjoms svārstās no 8 – 16 A4
formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā „Latgales druka” un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS
„Latvijas Pasts”, un nonāk katrā Vārkavas novada mājsaimniecībā. Tā kā informācijas aprite līdz ar
kvalitatīvas mājaslapas izveidi ir uzlabojusies, informatīvā izdevuma rubriku skaits un apjoms ir
samazinājies. Informatīvajā izdevumā regulāri tiek publicēta domes priekšsēdētāja sleja, būtiskākie
domes lēmumi, to skaidrojumi, saistošie noteikumi, informācija par budţeta izlietojumu, novada
attīstības projektiem, skolu norisēm, kultūras un sporta pasākumiem, par iespējām saņemt sociālo
palīdzību, uzskaitīti reģistrētie jaundzimušie un mirušie, ievietoti privātsludinājumi, daţādi
paziņojumi.
Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīga un objektīva informācija, avīzes sagatavošanā
regulāri tika iesaistīti pašvaldības un tās iestāţu darbinieki. „Ozolupe” elektroniski lasāma
www.varkava.lv/sadaļā „Novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ozolupe””.
Kopš 2011.gada 4.februāra darbojas
atjaunotā pašvaldības interneta mājas
lapa www.varkava.lv, kas arī pārskata
gadā bija centrālais, plašākais un
aktuālākais komunikācijas kanāls starp
iedzīvotājiem un pašvaldību. Vārkavas
novada domes mājas lapā www.varkava.lv
katru darba dienu tiek ievietota un
atjaunota
iedzīvotājiem
aktuāla
informācija gan par notiekošo novadā, gan
arī par daţādām aktualitātēm Latvijā.
2013.gadā Vārkavas novada informatīvā portālu dienā apmeklēja vidēji 200 – 250 (2012.gadā 150 – 200)
viesi, joprojām vispopulārākās sadaļas ir JAUNUMI, FOTOGALERIJA, NOTIKUMU KALENDĀRS,
IEPIRKUMI, PAŠVALDĪBA. No mājaslapas ir iespējams nosūtīt pašvaldībai jautājumus un ieteikumus,
piedalīties aptaujās. 2013.gadā no iedzīvotājiem ar mājaslapas starpniecību tika saņemtas 16 vēstules. Uz
katru jautājumu, vēršoties pie attiecīgajiem speciālistiem, tika sniegta atbilde.
Pārskata gada februārī mājaslapā tika izveidota jauna sadaļa: diskusiju forums, kuras mērķis bija
noskaidrot sabiedrības viedokli par pašvaldībā notiekošo, saņemt konstruktīvus priekšlikumus
daţādu radušos problēmu risināšanā. Diemţēl lielākā daļa foruma lietotāju nevēlējās ievērot foruma
lietošanas noteikumus, tāpēc diskusiju forums pārskata gada jūnijā tika slēgts.
Mājaslapā ievietotas 116 fotogalerijas, 68 no tām ir sabiedrisko attiecību speciālistes fotografētas
(daţas no tām kopā ar kolēģiem).
Vārkavas novada pašvaldība pārskata gadā izstrādāja Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju. Tās ietvaros maijā novada lielākajās apdzīvotajās vietās tika rīkotas plānošanas sanāksmes
„Vārkavas novads – kādam novadam būt ilgtermiņā?”, kurā iedzīvotāji aktīvi piedalījās. Ar svārstīgu
aktivitāti, toties ļoti saturīgas bija oktobrī rīkotās iedzīvotāju sapulces Vecvārkavā, Vārkavā,
Piliškās, Arendolē un Rimicānos. Pārskata gadā iedzīvotāji diezgan pasīvi, bet tomēr izmantoja
iespēju piedalīties atklātajās domes sēdēs, tika veidotas jaunas pašvaldības komisijas, kurās pieteicās
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novada iedzīvotāji un sekmīgi tajās darbojas. Vārkavas novada pašvaldības deputāti pārskata gadā
pieņēma iedzīvotājus visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās ne retāk kā reizi 2 mēnešos.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja organizē iedzīvotāju pieņemšanu Vecvārkavā, pašvaldības
domē, divreiz nedēļā, kā arī vienreiz mēnesī Roţkalnu un Vārkavas pagastu pārvaldēs.
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9. PIELIKUMI
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