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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Vārkavas novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā
„Par pašvaldībām", citos normatīvajos aktos un šajā
nolikumā noteiktajā kārtībā, nodrošina pašvaldībai noteikto
funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Vārkavas novada
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Novada pašvaldības un novada domes darbību nosaka
saistošie noteikumi Nr. 1 “Vārkavas novada pašvaldības
nolikums”.
Vārkavas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
• Vārkavas novada Upmalas pagasts ;
• Vārkavas novada Rožkalnu pagasts;
• Vārkavas novada Vārkavas pagasts.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 31. decembri bija 1891.
Vārkavas novada teritorijā darbojas Vārkavas vidusskola, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
un tās struktūrvienība “Cimdiņš”.
Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar vienu kultūras namu, vienu
tautas namu, divām brīvdabas estrādēm un četrām bibliotēkām. Atbilstoši pastāvošajai
likumdošanai darbojas Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes,
Sociālais aprūpes centrs “Vārkava” un Informācijas atbalsta centrs “Vanagi”. Vārkavas novadā
darbojās primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse. Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas
līdzekļus, saskaņā ar apstiprināto 2019. gada budžetu un realizē tai noteiktās funkcijas Vārkavas
novada pašvaldības teritorijā.
Visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.
Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā
2019. gadā pašvaldība ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē un realizācijā:
• 2019. gadā pabeigts projekts Nr. 17-03-A00702-000083, Vārkavas novada Upmalas pagasta
ceļa “Vanagi – Kļavinski 1,04 – 3,42 km” pārbūve, projekta izmaksas 318067,36 EUR;
• Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”. Līgums Nr.33.9.5-3/8. Kopējais finansējums 2019. gadam
(NVA un pašvaldības) 1290,00 EUR;
• Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā
summa 2019. gadā sastādīja 17965,90 EUR , ko veido bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība
16227,26 EUR, darba koordinētāja ikmēneša atlīdzība 1738,64 EUR. Projekts turpināsies arī
2020. gadā.
2019. gadā tika uzsākti projekti, kas turpinās arī 2020. gadā:
• Projekts Nr.19-03-A00702-000064, “Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa “GatersKaļvi 0,50-2,99 km” pārbūve”, projekta izmaksas 199529,01 EUR;
• Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/063, “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai
sabiedrībai Vārkavas novadā”, projekta izmaksas 25849,00 EUR;
• Projekts Nr. 2.5.-11-485, “Latvijas Skolas soma”, projekta izmaksas 1694,00 EUR;
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•
•

•

•
•

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "PROTI un DARI!", Nr.
8.3.3.0/15/I/001. Aģentūras piešķirtais finansējums 2019. gadā 9 000,00 EUR, bet 2020.
gadā 3 130,00 EUR;
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks 01.01.2017. –
31.12.2020. Projekta kopējās izmaksas 14956,10 EUR;
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Īstenošanas laiks: 03.2017 – 12.2022. Projekta īstenošanas izmaksas
9200,00 EUR.
„Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”, par kopējo
summu 222 262,48 EUR.
Projekts Nr.19-03-AL21-A019.2205-000005 "Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas
skolēnu deju kolektīvam", projekta izmaksas 6432,00 EUR.

2020.gadā tiks uzsākts darbs pie šādiem projektiem:
• „Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka adresē Vecvītoli, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads” izveide.

Paredzamie notikumi
Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no dažādiem ES fondiem, arī
Latvijas valsts finansētajiem projektiem. 2020. gadā prioritāte pašvaldības darbam būs pašvaldības
īpašumā esošo ceļu remontdarbi, Vārkavas muižas pils ēkas fasādes atjaunošanas darbu pabeigšana,
pašvaldībai piederošo īpašumtiesību dokumentu sakārtošana un apsaimniekošanā ņemto ceļu
apsaimniekošanas un sakārtošanas darbi.
Būtiski riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājušies
spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību
valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv
ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik
vislielākais risks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Visticamāk, ka būs jāpalielina budžeta
līdzekļi sociālo pabalstu sadaļā, lai novada iedzīvotājus atbalstītu pandēmijas laikā. Pārāk būtisku
nozīmi uz kopējiem novada budžeta izdevumiem tas neatstās. Sabalansēsim budžeta ienākumus un
izdevumus uz ietaupījumiem, kuri būs transporta, sporta, kultūras struktūrvienībās.
Vislielākais risks Vārkavas novada darbībā ir saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, līdz ar to
arī ar vidējā un augstākā līmeņa kvalifikācijas darbinieku trūkumu.
Neskaidrību joprojām vieš administratīvi teritoriālā reforma. Ļoti būtiska ietekme uz Vārkavas
novada attīstību būs Administratīvi teritoriālai reformai, pēc kuras teritorijai būs nomales efekts.
Nodokļu politikas izmaiņu rezultāts var radīt būtiskus riskus pašvaldības budžetam.
Pašvaldības vadība uzskata, ka Pašvaldība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums
balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko
notikumu ietekme uz Pašvaldības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma
Minētais pēc bilances notikums neatstāj ietekmi uz 2019. gada rezultātiem.
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1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
1.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2020.
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietnieks
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2019. – 31.12.2019.
9 deputāti
Anita Brakovska
Mindaugas Bitinas
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²

1.2. Vārkavas novada pašvaldības raksturojums
2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu 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 robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem. Vārkavas
novadu veido Upmalas, Rožkalnu 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.

Attēlā – Vārkavas novada kaimiņu novadi un lielākās apdzīvotās vietas.
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2020.): 1891.
Iedzīvotāju blīvums: 7 uz 1 km2.
Administratīvais centrs: Vecvārkava (Upmala).
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.
Bezdarba līmenis: 6,2 % (2019. gadā), 7,5 % (2018. gadā), 7% (2017. gadā)(Nodarbinātības valsts
aģentūras informācija).
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Teritorijas attīstības indekss (2018. gads): -0,934 (vērtība), 95. vieta rangā; (2017. gads): - 0,983
(vērtība), 96. vieta rangā; (2016. gads) -0,737 (vērtība) 91. vieta rangā.
Izglītības iestāžu skaits (2019./2020.m.g.): viena vidusskola, viena pirmsskolas izglītības iestāde.
Veselības iestādes: viena ģimenes ārstu prakse ar pieņemšanu Vecvārkavā un Vārkavā.
Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7.
Pašvaldības autoceļu kopgarums: Pašvaldības ceļu kopgarums šobrīd sastāda 147,68 km, no tiem
melnais segums ir 1,12 km, grants segums 85,87 km, bez seguma 60,69 km. Kopējais ielu garums
5,571 km, no tām melnais segums 3,053 km, grants segums 2,518 km.
Teritoriālais iedalījums
Teritoriālās vienības
Upmalas pagasts

Platība
97,96 km²

Rožkalnu pagasts
Vārkavas pagasts

111,52 km²
78,58 km²

Vārkavas novada zemes bilance

Ganības

Meži

Krūmi

Purvi

Ūdeņi

Zeme zem
ēkām un
pagalmiem

Zeme zem
ceļiem

Pārējās zemes

15658
54,5%

Pļavas

28713
100 %

Tai skaitā:
Augļu
dārzi

Lauks
aimniecīb
as
zemes

Aramzeme

Kop –
platība

12710

123

1095

1730

70156
24,9%

910
3,2%

2703
9,4%

868
3%

357
1,2%

562
2%

499
1,7%

1.3. Iedzīvotāji
Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem
Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2020. ir 1891 (Vārkavas pagastā – 537, Upmalas pagastā – 660,
Rožkalnu pagastā – 694).
Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 225.
Darbaspējas vecumā (15-63 g.): 1234.
Pēc darbaspējas vecuma: 432.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Latvieši —1643; krievi —193; pārējie -55.
Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 2019.gads —12.
Mirstība 2019.gads – 29.
Laulības
2019. gads –3.
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2. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS,
STRUKTŪRA UN PĀRVALDE
2.1.Vārkavas novada dome
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 Vārkavas novada
domes 2014. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 80 „Grozījumi Vārkavas novada domes
pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības
nolikums”” un ar saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Grozījumi Vārkavas novada domes 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:
• Rožkalnu pagasta pārvalde;
• Vārkavas pagasta pārvalde.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
• SIA „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
organizācija).

starppašvaldību

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
• „Latvijas Pašvaldību savienība”;
• Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
• Preiļu rajona partnerība;
• Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”.

2.2. Vārkavas novada domes sastāvs, komitejas un komisijas
Vārkavas novada dome ievēlēta 2017. gada 3. jūnija pašvaldības vēlēšanās. Tāpat kā iepriekšēja
termiņā, par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Anita Brakovska, bet par domes priekšsēdētāja
vietnieci Antra Vilcāne. 2019. gadā deputāta pienākumus veica Anita Brakovska (Mūsu laiks), Inta
Kivleniece (Mūsu laiks), Andris Lazdāns (Mūsu laiks), Mindaugas Bitinas (Mūsu laiks), Ainārs
Želvis (Mūsu laiks), Antra Vilcāne (Mūsu laiks), Helēna Ērgle (Mēs, savam novadam), Aldis
Upenieks (Mēs, savam novadam), Pēteris Šņepsts (Par saimniecisku rīcību).
Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, Vārkavas
novada domē darbojās pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja piecu cilvēku sastāvā: Anita Brakovska, Pēteris Šņepsts, Aldis Upenieks,
Inta Kivleniece, Mindaugas Bitinas.
• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā: Antra Vilcāne,
Helēna Ērgle, Inta Kivleniece.
• Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā: Mindaugas
Bitinas, Ainārs Želvis, Andris Lazdāns.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no deputātiem
un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidotas komisijas. Komisiju darbu reglamentē
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nolikumi, kas pieejami Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv. 2019.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 5 cilvēku sastāvā; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu risināšanai
5 cilvēku sastāvā. Īpašumu atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā un Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā, 2015. gada jūlijā tika izveidota
Medību koordinācijas komisija 6 cilvēku sastāvā.
Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu, domes sēdes 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 sēdes.
2019. gadā notikušas 15 komiteju sēdes, 25 domes sēdes, 11 no tām ārkārtas sēdes, pavisam
domes sēdēs pieņemti 228 lēmumi.

2.3. Vārkavas novada pašvaldības iestādes un to personāls
Kopumā uz 2019. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 81 darbinieks un 9
deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja):
• domes administrācija (15),
• bāriņtiesa (1),
• pagastu pārvaldes (16),
• Sociālais dienests (4),
• Kultūras centrs (2),
• lauksaimniecība (2),
• komunālā saimniecība (8),
• civilā aizsardzība (1),
• autotransporta nodaļa (6),
• IAC "Vanagi" (3),
• novadpētniecības muzejs (1),
• bibliotēku vadītāji (3),
• Izglītības iestādes direktors (1),
• SAC „Vārkava” (23).
Vārkavas novada domes administrācijā uz 2019. gada 31. decembri strādāja 15 darbinieki, no tiem
10 sievietes un 5 vīrieši. Vārkavas novada pašvaldības darbinieki apmeklē kursus un seminārus un
dodas pieredzes apmaiņas braucienos, lai papildinātu zināšanas un prasmes amata pienākumu
pildīšanai.
Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2019.gadā kopā – 2485, no tiem juridisko personu –
882; fizisko – 1597.
Nosūtītie dokumenti 2019. gadā kopā - 569, no tiem juridiskām personām – 283, fiziskām – 286.
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3. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN
TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN
PILNVEIDOŠANĀ
3.1. 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’’,
un 2014. gada 27. maija domes sēdes lēmumu Nr. 10/9 „Par grozījumiem lēmumos” un lēmumu Nr.
10/10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu
un sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”. Bet 2014. gada 29. decembrī tika pieņemts
lēmums Nr. 21/4 par saistošo noteikumu Nr.87 “Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. –
2025. gadam” atcelšanu un pilnveidotās redakcijas sagatavošanu. 2015. gada 29. decembrī pieņemts
lēmums Nr. 262 par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016. – 2026. gadam. Vārkavas novada
teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un
grafisko daļu apstiprināt kā saistošos noteikumus Nr.107 „Vārkavas novada teritorijas plānojuma
2016. – 2026. gadam”.

3.2. Vārkavas novada attīstības programma
2019. gadā tika pārtraukta Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes
gaita sakarā ar gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, un uzsākts darbs pie “Vārkavas novada
domes īstermiņa mērķi 2020. gadam” izstrādes. Vārkavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar
ilgtspējīgas attīstības programmu 2012.-2030. gadam un Vārkavas novada Teritorijas plānojumu
2016.-2026. gadam.

3.3. Pašvaldības līdzdalība projektos
2019. gadā noslēgti šādi projekti:
• 2019. gadā pabeigts projekts Nr. 17-03-A00702-000083 “Vārkavas novada Upmalas pagasta
ceļa “Vanagi – Kļavinski 1,04 – 3,42 km” pārbūve”, projekta izmaksas 318067,36 EUR;
• Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”. Līgums Nr.33.9.5-3/8. Kopējais finansējums 2019. gadam
(NVA un pašvaldības) 1290,00 EUR;
2020. gadā turpinās darbs pie projektiem:
• Projekts Nr.19-03-A00702-000064 “Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa “Gaters- Kaļvi
0,50-2,99 km” pārbūve”, projekta izmaksas 199529,01 EUR, atbalsta intensitāte 90%.
• Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/063 “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai
sabiedrībai Vārkavas novadā”, projekta izmaksas 43397,00 EUR, atbalsta intensitāte 85%;
• Projekts Nr. 2.5.-11-485, “Latvijas Skolas soma”, projekta izmaksas 1694,00 EUR;
• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "PROTI un DARI!", Nr.
8.3.3.0/15/I/001. Aģentūras piešķirtais finansējums 2020. gadā 3 130,00 EUR;
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•

•

•
•
•

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks 01.01.2017. –
31.12.2020. Projekta kopējās izmaksas 14956,10 EUR;
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” Īstenošanas laiks: 03.2017 – 12.2022. Projekta īstenošanas izmaksas
9200,00 EUR.
„Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”, par kopējo
summu 222 262,48 EUR.
Projekts Nr.19-03-AL21-A019.2205-000005 "Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas
skolēnu deju kolektīvam", projekta izmaksas 6432,00 EUR, atbalsta intensitāte 90%.
Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā
summa 2019. gadā sastādīja 17965,90 EUR , ko veido bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība
16227,26 EUR, darba koordinētāja ikmēneša atlīdzība 1738,64 EUR.
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4. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2019. GADĀ IZPILDĪTAIS
UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS
4.1. Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji eiro
Posteņa nosaukums

2018.g.
budžeta
izpilde
1 939 693
ienākuma
604 706

Ieņēmumi kopā
Iedzīvotāju
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
Ieņēmumi
no
uzņēmējdarbības un īpašuma
Ieņēmumi
no
īpašuma
pārdošanas, iznomāšanas
Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

2019.g.
budžeta
izpilde
2 307 331
668 962

Pret
iepriekšējo
gadu (%)
118,95

Apstiprināts
budžets 2019.g.
2 175 748
596 413

167 355

184 758

110,63
110,4

157 856

247

2 894

1171,66

2 894

52 387

37 486

71,56

58 200

1 062
5 254
11 977
27 322

899
8 880
15 249
71 394

84,65
169
127,32
261,3

995
4 170
14 843
69 140

1 062 324
13 120

1 278 888
37 921

120,39
289,03

1 266 237
5 000

4.2. Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji eiro
Posteņa nosaukums

2018.g.
2019.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo budžets 2019.g.
izpilde
izpilde
gadu (%)
Izdevumi
atbilstoši
2 330 039
1 838 344
78,9
2 017 569
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
417 080
418 437
100,33
481 752
Sabiedriskā kārtība un drošība
5 236
9 449
180,46
10 010
Ekonomiskā darbība
236 399
94 154
39,83
117 302
Vides aizsardzība
7 413
8 652
116,71
9 715
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
130 325
191 688
147,08
207 197
apsaimniekošana
Veselība
8 101
9 943
122,74
12 720
Atpūta, kultūra un reliģija
134 596
125 781
93,45
137 579
Izglītība
682 142
705 161
103,38
744 512
Sociālā aizsardzība
708 747
275 079
38,81
296 782
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4.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām eiro
Posteņa nosaukums

2018.g.
2019.g.
Apstiprināts
budžeta izpilde budžeta izpilde budžets 2019.g.
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
2 330 039
1 838 344
2 017 569
kategorijām
Atalgojums
802 634
846 007
924 573
No pamatbudžeta izdevumiem
34,44%
46,02%
45,83%
Darba devēja VSAOI
193 857
212 782
234 469
No pamatbudžeta izdevumiem
8,32%
11,58%
11,62%
Komandējumi
un
dienesta
8 051
5 410
7 160
braucieni
No pamatbudžeta izdevumiem
0,35%
0,29%
0,35%
Pakalpojumi
272 087
253 955
288 381
No pamatbudžeta izdevumiem
11,68%
13,81%
14,29%
Krājumi, materiāli, energoresursi,
158 383
196 546
222 634
biroja preces
No pamatbudžeta izdevumiem
6,80%
10,69%
11,03%
Izdevumi periodikas iegādei
2 282
2 302
2 340
No pamatbudžeta izdevumiem
0,10%
0,13%
0,12%
Nodokļu maksājumi
4 296
5 684
6 286
No pamatbudžeta izdevumiem
0,18%
0,31%
0,31%
Procentu izdevumi
924
342
800
No pamatbudžeta izdevumiem
0,04%
0,02%
0,04%
Subsīdijas un dotācijas
11 658
19 506
20 438
No pamatbudžeta izdevumiem
0,50%
1,06%
1,01%
Sociālie pabalsti
72 192
71 365
74 275
No pamatbudžeta izdevumiem
3,10%
3,88%
3,68%
Uzturēšanas izdevumu transferti
100 862
88 641
93 809
No pamatbudžeta izdevumiem
4,33%
4,82%
4,65%
Kapitālie izdevumi
702 813
135 804
142 404
No pamatbudžeta izdevumiem
30,16%
7,39%
7,07%
Kredīta atmaksa
329 864
236 344
158 179

4.4.Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un
izdevumu rādītāji eiro
Posteņa nosaukums
IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Izdevumi
atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Pakalpojumi
Kapitālie izdevumi

Transferti

2018.g.
2019.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo budžets 2019.g.
izpilde
izpilde
gadu %
91 221
95 112
104,27
94 064
2 991
5 548
185,49
4 500
88 230
89 564
101,51
89 564
145 514

115 050

79,06

107 502

73 437
71 388

29 728
55 323

0

29999

40,48
77,50
0

46 311
61 191
0
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Izdevumi
atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

145 514

115 050

79,06

107 502

144 375
1 139

99 149
15 901

68,67
1396,05

92 649
14 853

4.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets eiro
Rādītāji

2018.g.budžeta 2019.g.budžeta
izpilde
izpilde

Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

304
304
0

1 000
1 000
0

Izdevumi

159

31

4.6. Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumi
4.6.1. Pārskats par aizņēmumiem
Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēm. 2019.g.
2019.g.
līguma
sākumā
beigās
summa
EUR
142 287
33 010
25 725

Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācija
Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācijas
pabeigšana
Autobusa iegāde
Projekta
Vienotas apkures
sistēmas izveide
Vārkavā
ERAF projekta
Vārkavas novada
Vecvārkavas
ciema
ūdenssaimniecīb
as attīstība
Vārkavas muižas
pils
ēkas
vienkāršota
fasāžu
atjaunošana
Ēkas pārbūve par
sociālās aprūpes
centru
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa
VanagiKļavinski 1,043,42km pārbūve

30.05.2003.

20.05.2023.

EUR

08.04.2004.

20.03.2024.

EUR

85 372

23 550

19 052

25.02.2013
01.10.2013

20.02.2020
20.09.2023

EUR
EUR

113 830
10 605

20 332
5 460

4 071
4 311

01.10.2013

20.09.2023

EUR

242 736

31 350

24 750

26.07.2017

20.07.2037

EUR

156 164

55 800

47 788

28.07.2017

20.07.2037

EUR

574 679

559 799

529 944

07.12.2017

20.11.2027

EUR

224 967

159 252

0
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Valsts kase

Pašvaldības
autonomo
funkciju
veikšanai
nepieciešamā
transporta iegāde

14.09.2018

20.09.2023

EUR

Kopā

20 637

20 637

1 571 277 909 190

17 205

672 846

4.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
4.7.1. Debitoru parādi eiro
Posteņa nosaukums
2018.gads
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
88 945
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
25 608
Prasības par nodokļiem un nodevām
45 733
Uzkrātie ieņēmumi par nodokļiem un
0
nodevām un citiem maksājumiem
budžetos
Pārējās
iepriekš
neklasificētās
13 541
prasības
Pārmaksātie nodokļi
0

2019.gads
104 285
31 737
49 176

Izmaiņas (+,-)
+15 340
+6 129
+3 443

4 795
+4 795
16 379
+2 838
+2 198

2 198

4.7.2. Kreditoru parādi eiro
Kreditori

2018.gads

Kreditori kopā
1.Ilgtermiņa saistības
1.1.Ilgtermiņa aizņēmumi
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa
daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem
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

2019.gads

Izmaiņas (+,-)

1 110 771
815 310
815 310
295 461
93 880

775 280
606 788
606 788
168 492
66 568

-335 491
-208 522
-208 522
-126 969
-27 312

6 016

12 834

+6 818

37 938

42 562

+4 624

22

0

-22

2 050

1 902

-148

2 079
153 476

2 195
42 431

+116
-111 045

4.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2019. EUR
Līdzdalība
SIA
Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā
Kopā

5 160
5 160
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4.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā novērtējums
Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2019. gadā
Īpašuma
nosaukums

Zemes
gabali,
ēkas, būves kopā
-dzīvojamās ēkas
-nedzīvojamās ēkas
-transporta būves
-inženierbūves
-pārējais
nekustamais
īpašums
-zeme
Bioloģiskie
un
pazemes aktīvi
Tehnoloģiskās
iekārtas
un
mašīnas
Pārējie
pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu
izveidošana
un
nepabeigto
celtniecības
objektu izmaksas

Sākotnējā
vērtība
gada
sākumā,
EUR

Iegāde,
palielinājums
2019. Gadā
EUR

Izslēgts,
samazinājums
2019.gadā
EUR

Nolietojums
gada beigās
EUR

Sākotnējā
vērtība
gada
beigās
EUR

7 690 033
3 409
1 963 894
3 457 812
1 155 516

204 967
1 294
28 751
52 953
26 033

3 047
0
350
0
112

4 458 626
10 839
758 162
2 607 168
523 282

7 895 231
14 674
1 992 295
3 510 765
1 181 437

1 272

200

0

134

1 472

134 765

15 358

6 693

0

143 430

5 167
32 477

0
0

0
0

0
23 878

5 167
32 477

824 541

43 929

2 585

535 163

865 885

111 180

36 449

0

147 629

Pašvaldības bilancē esošie ieguldījuma īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2019. gadā
Īpašuma
nosaukums

Ieguldījuma
īpašumi
-zeme
-būves

Sākotnējā
vērtība
gada
sākumā,
EUR

Iegāde,
palielinājums
2019. Gadā
EUR

Izslēgts,
samazinājums
2019.gadā
EUR

Nolietojums
gada beigās
EUR

Atlikusī
vērtība
gada
beigās
EUR

231 787
206 683
25 104

40 430
37 761
2 669

2 329
-237
2 092

1 800
0
1 800

254 807
232 348
22 459

Pašvaldības bilancē esošie bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai, to vērtība un izmaiņas
2019. gadā
Īpašuma nosaukums

Bioloģiskie aktīvi
lauksaimnieciskajai
darbībai
-mežaudzes
lauksaimnieciskajai
darbībai

Sākotnējā
vērtība
gada
sākumā,
EUR

Iegāde,
palielinājums
2019. Gadā
EUR

Izslēgts,
samazinājums
2019.gadā
EUR

Pārvērtēšana
gada beigās
EUR

Vērtība
gada
beigās
EUR

20 695

0

0

+6 882

27 577

20 695

0

0

+6 882

27 577
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Pašvaldības īpašumā un lietošanā uz 2019. gada beigām ir zeme un mežaudze 1170,983 ha, kas
pa lietojuma veidiem sadalās šādi:
✓ zeme zem ēkām un būvēm
170,5178 ha 129 663 Eur
✓ kultivētā zeme
511,2147 ha 172 605 Eur
✓ atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
4,6448 ha
6 993 Eur
✓ mežaudze
49,06 ha
32 163 Eur
✓ pārējā zeme
401,32 ha
66 517 Eur
✓ zeme atsavināšanai
34,2257
14 601 EUR
No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar
bilances vērtību 36 090 EUR, ēkas ar vērtību 988 476 EUR, būves ar vērtību 47 631 EUR.

4.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2019. gadā (EUR)

Zeme
Ēkas
Kopā

Parāds
(uz 01.01.2019.)
43398.63
3703.74
47102.37

Aprēķins

Samaksāts

152632.14
28894.23
181526.37

155702.66
29055.42
184758.08

Parāds
(uz 31.12.2019.)
40328.11
3542.55
43870.66

Samaksāta kavējuma nauda EUR 7799.41
Kopā aktīvie īpašumi 2052.
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5. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2019. GADĀ
5.1. Pieņemtie saistošie noteikumi
Nr.146 26.02.2019.

Nr.147 30.04.2019.
Nr.148 30.04.2019.
Nr.149 30.04.2019.
Nr.150 05.06.2019.

Nr.151 27.08.2019.

Nr.152 24.09.2019.

Nr.153 24.09.2019.

Nr.154 24.09.2019.

Nr.155 24.09.2019.

Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošie
noteikumi Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”.
Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”.
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Vārkavas novada pašvaldībā”
“ Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Vārkavas novadā”
Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”.
Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.146 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”.
Vārkavas novada domes pašvaldības saistošie noteikumi Nr.152
"Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada
9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības
nolikums" un paskaidrojuma raksts.
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.153 “ Grozījumi
Vārkavas novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.146 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”.
Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie
noteikumi Nr.154 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada
30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība
Vārkavas novada pašvaldībā”.
Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra saistošie
noteikumi Nr.155 „Grozījums 2019.gada 30.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.149 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā”.
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5.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2019. gadā
Līguma
priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Vārkavas novada
pašvaldības ceļu
un ielu ar grants
segumu
uzturēšanas darbi
2019. gadā

VND/2019/1

Kurināmā
piegāde Vārkavas
novada
pašvaldības
iestādēm
Vārkavas novada
pašvaldības ceļu
un ielu ar grants
segumu
uzturēšanas darbi
2019. gadā
Traktora piekabes
iegāde Vārkavas
novada domes
vajadzībām
Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Vārkavas novadā
Daudzdzīvokļu
mājas Saules ielā
14, Rimicānos,
jumta remonts

Paziņojuma
Pieteikumu/
publikācijas
Iepirkuma
piedāvājumu
datums
uzvarētāja
iesniegšanas
IUB mājas
nosaukums
termiņš
lapā
VAS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs”, I
14.03.2019. 28.03.2019. daļā
II - VII daļa
iepirkums
pārtraukts

Līgumce
na EUR
(bez
PVN)

18 180,00

VND/2019/2

14.03.2019. 29.03.2019.

Z/s „Šņepstu
Jaunāres”

32 178,30

VND/2019/3

03.04.2019. 17.04.2019.

SIA „Neitrino”

35 502,57

VND/2019/4

09.04.2019. 25.04.2019.

SIA
„AGROLATG
ALE PLUS”

8 264,46

VND/2019/5

26.04.2019. 20.05.2019.

SIA „CLEAN
R”

54 001,00

VND/2019/6

17.05.2019. 28.05.2019.

SIA „KontrolsA”

23 440,16

Degvielas
piegāde Vārkavas
novada
pašvaldības
transporta
vajadzībām

VND/2019/9

28.06.2019. 10.07.2019.

SIA „AstarteNafta”

24 044,89

Vārkavas muižas
pils ēkas
vienkāršotas
fasādes
atjaunošanas
darbi

VND/2019/10 28.06.2019. 11.07.2019.

SIA „Warss+”

26 884,82
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Transportlīdzekļu
remonta un
apkopes
pakalpojumi
Vārkavas novada
pašvaldības
iestāžu
vajadzībām
Vārkavas novada
Vārkavas pagasta
ceļa Gaters –
Kaļvi 0,50 - 2,99
km pārbūve
Vārkavas novada
pašvaldības ielu
un autoceļu
ikdienas
izturēšanas darbi
Vārkavas novadā
2019./2020. gada
ziemas sezonā
Būvuzraudzības
veikšana
objektam
Vārkavas novada
Vārkavas pagasta
ceļa Gaters Kaļvi 0,50 -2,99
km pārbūve
Vārkavas muižas
pils ēkas
vienkāršotas
fasādes
atjaunošanas
darbi

VND/2019/11 26.07.2019. 06.08.2019.

SIA „Autocentrs
13 642,03
Salinieki”

VND/2019/12 14.10.2019. 05.11.2019.

SIA „Krustpils”

VND/2019/13 11.10.2019. 22.10.2019.

Aizkalnes
pagasta
zemnieku
saimniecība
„Druvas”

VND/2019/14 30.10.2019. 12.11.2019.

Iep. uzvarētājs
atteicās no
līguma
slēgšanas.
Līguma
slēgšanas
tiesības
piešķirtas SIA
„SKA projekts”

4410,00

VND/2019/15 20.11.2019. 18.12.2019.

Sabiedrībai ar
ierobežotu
atbildību
„BUILDER
INDUSTRY”

94477,37

152
640,01

15,95
euro/km

5.3. Vārkavas novada autoceļu veiktie labošanas darbi 2019. gadā
Ceļa Svaļbiškas - Mazkursīši (Nr.15.) labošana. Nobrauktuves nomaiņa (caurules diametrs 30cm;
garums 10m ), caurtekas nomaiņa (Caurules diametrs 50cm, garums 12m ), (caurtekas nomaiņa
3,36km, nobrauktuves nomaiņa 3,06km).
Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) labošana. Ceļa profila izveidošana garums 470,91m, posmam
470,91m dabīgās grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m,), posmam 50,01m dabīgās
grants klātnes uzbēršana (biezums 20 cm, platums 5m), grāvju atsakņošana 290,68m, grāvju
rakšana 210,83m.
Ceļa Zvirbuļi - Stūrīši (Nr.65) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums
4m, garums 1008m, no 0,00km līdz 1,08km.
Ceļa Lūziņi - Lozdas (Nr. 70) labošana nobrauktuves nomaiņa (diametrs 30cm x garums 12m)
0,175km, nobrauktuves nomaiņa (diametrs 30cm x garums 12m ) 0,364km.
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Ceļa Augšmukti - Purviņi (Nr.15) labošana. Dabīgās grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums
5m, garums 710,53m), caurtekas nomaiņa (diametrs 50cm x garums 14m). No 0,00km līdz
0,710km.
Ceļa Lūziņi - Lozdas (Nr. 70) papildus labošana, posma no 0,35km – 0,40km dabīgās grants
uzbēršana 18m3. Caurtekas 0,75km izbūve (diametrs 300 x garums 5m).
Ceļa Andiņi - Zibergi (Nr.68) papildus labošana, posmā no 0,33km – 0,80km bedrīšu aizlīdzināšana
(18m3 dabīgā grants, 10m3 dolomīta šķembas 40-70 frakcija). Caurtekas izbūve 0,54km (diametrs
400 x 9m). Nobrauktuvju izbūve 0,38km (diametrs 300 x 9m x 2).
Ceļa Spūtes – Lidlauks - Ašenieki (Nr. 48) papildus labošana posmā no 1,74 – 1,80 bedres
aizlīdzināšana (dolomīta šķembas 11m3, frakcija 40-70).
Ceļa Zvirbuļi – Stūrīši (Nr. 67) papildus labošana, posmā no 0,65km – līdz 1,08km nesošās
konstrukcijas pastiprināšanai, dabīgās grants uzbēršana 10 cm biezumā, 5m platumā, 192m³.

5.4. Vārkavas novada Sociālais dienests
Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, kura mērķis ir noteikt sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas,
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – sociālie pakalpojumi) un sociālās palīdzības
sniegšanas un saņemšanas principus, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību. Noteikt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus. To veikt saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”,
Nr.131 „Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”, Nr.143 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Vārkavas novadā”. 2019. gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garantētā minimālā ienākuma (GMI)
līmeņa pabalsts, kurš valstī ir noteikts 53,00 eiro pieaugušajām personām un 53,00 eiro bērniem, kā
arī mājokļa pabalsts, Vārkavas novadā tas ir 71,00 eiro apmērā vienu reizi gadā. Ir izstrādāti
Vārkavas novada saistošie noteikumi Nr. 97 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri
palikuši bez vecāku gādības”. Ir izstrādāts Nolikums „Vārkavas novada pašvaldības sadarbības
grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kā arī apstiprināta „Kārtība, kādā notiek starpinstitucionālā
sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Vārkavas novada pašvaldībā.”
Vārkavas novada Sociālais dienests 2019. gadā turpina sadarbību ar Sociālās Integrācijas fondu, jo
2018. gadā atkārtoti noslēdza sadarbības līgumu kā partnerorganizācija „Eiropas atbalsta fonds
vistrūcīgākajām personām 2014-2020” projektā. Projekta ietvaros tiek dalītas pārtikas un higiēnas
pakas novada vistrūcīgākajām personām un personām, kuras nonākušas krīzes situācijā neparedzētu
apstākļu dēļ. Pakas 2019. gadā dala arī maznodrošinātajām personā, kuru ienākumi nepārsniedz
Valstī noteiktos 242,00 eiro. Sociālais dienests ir noslēdzis Līgumu ar biedrību ģimenes palīdzības
centru „Ligzda” par papildpasākumu rīkošanu mērķgrupas pārstāvjiem. Pasākumi ir pārsvarā kā
radošās darbnīcas, lai mērķgrupas pārstāvji pēc iespējas vairāk apgūtu praktiskās iemaņas sadzīvē.
Papildpasākumi tiek organizēti vienu reizi ceturksnī, kuri tiek plānoti jau gada sākumā. Lai
nodarbības nebūtu tik vienveidīgas, vienu reizi nodarbību cikla laikā tiek rīkota arī nodarbība, kā
ekskursija, lai mērķgrupas pārstāvji iepazītu tuvāko novadu ievērojamākās atpūtas un vēsturiskās
vietas. 2019. gadā šāda ekskursija bija organizēta, lai tuvāk iepazītu kā var audzēt dzērvenes
piemājas laukā – purvā.
Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar Vārkavas vidusskolu, notiek starpprofesināļu sanāksmes, kur
tiek risinātas problēmas ar skolēniem, kuri regulāri kavē skolu, ir nesekmīgi novērtējumi mācību
priekšmetos. Mācību gada laikā ir notikušas piecas sanāksmes. Ir uzsāktas četras profilakses lietas.
Sadarbībā ar novada Bāriņtiesu regulāri apsekojam ģimenes ar augstu sociālo risku. Vajadzības
gadījumā nodrošinām bērniem sociālo rehabilitāciju, kā vardarbību cietušiem bērniem dzīvesvietā.
Sniedzam arī pakalpojumu pieaugušajiem, kā vardarbību veikušai personai individuālo konsultāciju
veidā, dzīvesvietā.
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Izmaksātie pabalsti 2019. gadā
Kopā izlietots: 56584 eiro gadā.
Ģimeņu skaits: 357 ģimenes.
Personu skaits: 510 personas.
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 5396,74 eiro, kuru saņem 11 ģimenes novadā, kopā
20 personas.
Dzīvokļa pabalsts: 3692 eiro, kuru saņem 29 trūcīgas personas statusu ieguvušas personas
(ģimenes) un 23 vientuļie pensionāri vai vientuļas personas ar invaliditāti.
Atbalsts medicīnas pakalpojumu saņemšanai vienu reizi gadā: 7238 eiro, kuru ir saņēmuši 135
novada iedzīvotāji.
Pabalsts audžuģimenēm: 13771 eiro, ir 3 audžuģimenes, kuras saņem šo pabalstu par 4 novada
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Ikmēneša izdevumu segšana, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja persona turpina mācības,
iesniedzot sociālajā dienestā nepieciešamos dokumentus: 2241 eiro gadā bez vecāku gādības
palikušiem bērniem 4 novada bērniem, bērnu skaits var mainīties, tie ir 64,03 eiro mēnesī katram
bērnam.
Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 11000 eiro par 9 novada iedzīvotājiem gadā,
pakalpojumu novads pērk no citām pašvaldībām, skaits var mainīties.
Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā: 430 eiro, dažādu neparedzamu apstākļu gadījumu risināšanai,
ir saņēmusi 1 ģimene.
Aprūpes pabalsts tiek nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt un
kuriem nav likumīgu apgādnieku, Vārkavas novadā tā ir materiāla palīdzība 21,00 eiro: 2919 eiro
izmaksāts 12 novada iedzīvotājiem, skaits ir mainīgs.
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 1133 eiro apmērā ir saņēmuši 3 novada
bez vecāku apgādības palikuši bērni, sasniedzot pilngadību.
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 3424 eiro, kuru ir saņēmušas 16 ģimenes, kuru dzīves vietas
adrese deklarēta Vārkavas novadā.
Apbedīšanas pabalsts: 1225 eiro saņemts par 7 mirušām personām.
Pabalsts pēc ieslodzījuma: nav saņēmusi neviena persona.
Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: nav saņēmusi neviena persona.
Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 10935 eiro, pakalpojums tiek sniegts 6
personām ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu.
Atbalsts personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 820 eiro uz Ziemassvētkiem ir
izmaksāts 41 novada iedzīvotājam.
Atbalsts represētām personām vienu reizi gadā: 440 eiro, kuru izmaksā marta mēnesī,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā un to ir saņēmuši 22 novada iedzīvotāji.
Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību: ir izmaksāti
72 eiro vienai personai.
Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā: 760 eiro vienu reizi gadā 50 eiro apmērā, ir saņēmušas
11 personas.
Atbalsts apaļajās jubilejās: 1700 eiro gadā, 50 eiro apmērā ir saņēmuši 34 novada iedzīvotāji
Atbalsts bēru transportam: ir saņēmušas 11 personas, kas ir 35 eiro par katru gadījumu.
Sociālais dienests sadarbojas ar:
• Vārkavas novada Bāriņtiesu;
• Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm;
• Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām;
• Valsts Nodarbinātības aģentūru;
• Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru;
• Sociālās Integrācijas valsts aģentūru;
• AS „Latvenergo”;
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•
•
•
•
•
•

Fonds „GLORIA PATRI”;
Bērnu krīzes centriem;
Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm citās pašvaldībās;
Ar aprūpes centru ”Vārkava”
Probācijas dienestu;
Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem.

5. 5. Sociālās aprūpes centrs „Vārkava”
Sociālās aprūpes centrs „Vārkava” (turpmāk – SAC „Vārkava” arī SAC) ir Vārkavas novada
domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt klientu pamatvajadzības - mājokli, diennakts
sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I
un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma
vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, gan klientiem no citām pašvaldībām.
Sociālās aprūpes centrs savu darbību organizē un veic atbilstoši Nolikumam, kurš apstiprināts ar
Vārkavas
novada
domes
2019.
gada
26.
februāra
lēmumu
Nr.20.
Sociālās aprūpes centrs ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
SAC nodrošina vietas 41 klientam.
Uz 01.01.2020. SAC “Vārkava” faktiski dzīvoja 26 personas, kopumā laika periodā no 03.06.2019.
- 01.01.2020. uzņemtas 38 personas - 10 vīrieši un 28 sievietes, bet izstājušās - 12 personas - 4
vīrieši un 3 sievietes. Vidējais klientu vecums 86,8 gadi: vīriešiem - 84,3, sievietēm - 76,8 gadi.
Iestādē pārskata gadā strādāja 23 darbinieki, no tiem 13 pārējie speciālisti, 2 sociālā darba
speciālisti, 1 medicīnas darbinieks, 5 aprūpētāji.
Veiktie pasākumi iestādes vadības pilnveidošanai un darbības uzlabošanai
Katram SAC „Vārkava” klientam reizi gadā veikta funkcionālo spēju izvērtēšana. Atbilstoši
funkcionālo spēju izvērtējumam tiek plānots un realizēts katram klientam nepieciešamais sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums. Noteikts minimālais aprūpes personāla skaits
un atbildība pa posteņiem, ņemot vērā klientu funkcionālās spējas. Vērsta uzmanība klientu
uzvedībā, emocionālajā stāvoklī, kā arī informācijas apmaiņai starp speciālistiem un savlaicīgai
papildus kompetentu speciālistu piesaistīšanai. Klienti nodrošināti ar nepieciešamajiem
tehniskajiem palīglīdzekļiem – pārvietošanās palīgierīcēm. Sociālo kontaktu uzturēšana un
veicināšana ar klientu piederīgajiem, lai veicinātu klientu ciemošanos pie radiniekiem. Organizēti
vairāki kultūras pasākumu apmeklējumi. Ar vietējā telefona palīdzību ir iespēja sazināties ar
apkalpojošo personālu dažādu jautājumu risināšanā. Klientu pašaprūpes spēju attīstīšanā un
nostiprināšanā, sociālā darba speciālisti organizē palīdzību klientiem pašaprūpes paņēmienu
apgūšanā, sniedz palīdzību pirkumu veikšanā.
Nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas SAC „Vārkava” un ārpus iestādes. 2019.
gadā notikuši 10 koncerti, mākslas nodarbību cikls, veselības vingrošana, dievkalpojumi, valsts
svētku, gadskārtu atzīmēšana, klientu ikmēneša jubileju pasākumi.
Kvalifikācijas celšanas kursus apmeklējuši 23 darbinieki, veiktas darbinieku obligātās veselības
pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Veselības aprūpe
Nodrošināta regulāra sadarbība ar ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem. Nodrošināta klientu
veselības stāvokļa uzraudzība, medikamentozās terapijas kontrole. Veikti ieraksti klientu
medicīniskajā dokumentācijā, nodrošināta informācijas izsekojamība un savlaicīga kompetentu
speciālistu piesaiste. Klienti tiek konsultēti pie dažādiem speciālistiem.
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Klientu drošība
Klientiem atļauts brīvi pārvietoties sociālās aprūpes centra teritorijā, ievērojot SAC klientu dienas
kārtību- laikā ierasties uz ēdienreizēm, medicīniskām procedūrām, nodarbībām un naktsmieru.
Klienti var izmantot sporta laukumu, lapenes un citas atpūtas vietas aprūpes centra apkārtnē.
2019. gada galvenie uzdevumi, plānotie pasākumi
Viens no galvenajiem instrumentiem pamatdarbības rezultātu sasniegšanai ir klientu sociālās
aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana un kontrole.
1. 2019. gadā SAC Vārkava aktīvi darbojās klientu piesaistes jomā. Tika izsūtītas
informatīvās vēstules sociālajiem dienestiem un aprūpes centriem Latvijā. Notika aktīva
sadarbība ar blakus novadu sociālajiem dienestiem, lai aktīvi piesaistītu jaunus klientus.
Informācija par SAC Vārkava darbību tika ievietota www.varkava.lv mājas lapā,
interneta mājas lapa tika regulāri papildināta, lai plašāk aptvertu jaunu klientu piesaistes
loku.
2. 2019. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti gan ar Latvijas
sadarbības partneriem, gan Francijas un Zviedrijas sadarbības partneriem.
3. Lai nodrošinātu vienotu SAC darbinieku rīcību aprūpes procesa norisē, gada laikā tika
pilnveidota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas kārtība klientu aprūpē.
4. 2019. gadā tika palielināta darbinieku profesionālā kapacitāte, apmeklējot profesionālās
pilnveides kursus un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem aprūpes centriem
Latvijā.

5.6. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2019. gadā
Vārkavas novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kuras galvenais uzdevums bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu
aizstāvībai. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvie akti.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška, kura strādā pilnu darba slodzi.
Bāriņtiesas locekles Anita Lazdāne, Zinaīda Maskalāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some, tiek
pieaicinātas reizēs, kad notiek bāriņtiesas sēdes, pirms sēdes iepazīstoties ar lietas materiāliem, veic
bērnu dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, arī aizbildņu un audžuģimenēs, noskaidro bērna viedokli,
ja tas nepieciešams konkrētā administratīvajā lietā. Bāriņtiesas sēdes protokolē domes norīkota
darbiniece Antoņina Rusiņa.
Statistikas dati par bāriņtiesas darbu 2019. gadā
2019. gadā bāriņtiesas lietvedībā ir 28 lietas, no tām 2019. gadā ir ierosinātas 6 lietas. Bāriņtiesa
2019. gadā ir pieņēmusi 19 lēmumus:
• Aizgādības tiesību atjaunošana - 5 lēmumi;
• Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu-6 lēmumi;
• Aizbildņa atlaišana - 4 lēmumi;
• Aizgādņa atbrīvošana - 1 lēmums,
• Grozījumi mantojuma sarakstā -1 lēmums;
• Par personas uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē -1 lēmums;
• Par sociālā pabalsta izmaksas pāradresēšanu - 1 lēmums.
Bāriņtiesā 2019. gadā nosūtītas 91 vēstules, saņemti 42 dokumenti; Bāriņtiesa 2019. gadā ir
piedalījusies starpinstitucionālās sanāksmēs (ar Vārkavas novada Sociālo dienestu, Valsts
probācijas dienestu, Vārkavas vidusskolu, Valsts policiju);
Iedzīvotāji 2019. gadā ir saņēmuši 72 notariālas darbības, iekasēta valsts nodeva: 619,39,- EUR
apmērā.
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Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī
likumdevējs ir deleģējis bāriņtiesai tādas funkcijas kā:
• Sastādīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai un apliecināt parakstus uz nostiprinājuma
lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās
bāriņtiesas darbības teritorijā (20);
• Darījuma aktu projekta sastādīšana un apstiprināšana (4);
• ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (2);
• Apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto
personu (4);
• apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (31);
• apliecināt uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (11).
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Pārskata gadā trīs bērnu mātēm un četriem tēviem ar lēmumu tika pārtrauktas aizgādības tiesības
uz sešiem bērniem.
Bērnu ārpus ģimenes aprūpe
Audžuģimenēs atrodas 3 novada bērni, aizbildnībā - 9 bērni, pārraudzībā – 6.
bērni aizbildņu ģimenēs.
2019. gadā jaunas lietas par aizgādnību neveidojās, aizgādnībā atrodas 3 personas, kurām
ierobežota rīcībspēja, kurām iecelti aizgādņi.
Sadarbība
Bāriņtiesa sadarbojas ar Sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītības iestādēm, policiju, ģimenes
ārstiem, citiem speciālistiem. Sadarbības formas ir dažādas – kopīgas dzīves apstākļu pārbaudes,
pārrunas, informācijas pieprasījumi un sniegšana, starpinstitucionālas sanāksmes, risku izvērtēšana,
tikšanās izglītības iestādēs un citās iestādēs.
Bāriņtiesa aicina bērnu vecākus uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošināta bērna aprūpe,
uzraudzība, izglītības iestāžu apmeklējums, veselības aprūpe.
Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti.
Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un citu ministriju pakļautības
iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā, Bāriņtiesu asociāciju,
administratīvo komisiju.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes datus.
Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam.

5.7. Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2019. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs - saimniecības pārzinis, apkopēja (0.75 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti
darbā 5 kurinātāji. Pašvaldības finansējums Rožkalnu pagasta pārvaldei 2019. gadā bija 70 031
EUR.
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2019. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un
Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu”
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gada laikā tika nodarbinātas 2 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai un 1 persona
GMI uz vienu mēnesi. Iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos pirmsskolas
izglītības iestādē.
Rožkalnu pārvaldē iespējams norēķināties par NĪN, komunālajiem maksājumiem, par ēdināšanu,
nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja
rādījumus un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem. Slēgti vairāki
līgumi par KN telpu nomu, zveju Lielajā Kalupes ezerā.
Kārtībā uzturētas sešas kapsētas, piemiņas pieminekļi, kuri pirms gadskārtējiem svētkiem tiek
sakopti. Divās kapsētās nozāģēti daži koki, kuri bija bojāti un bīstami.
Ūdensvada caurules remonts Saules 2. Veikta Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkas tehniskā apskate.
Rīkotas sapulces Rimicānu mājas Saules 14 jumta remontam. Veikts jumta remonts daudzdzīvokļu
mājai Saules 14 par summu 28363.59 EUR.
Sadarbība ar biedrību “Dzintars 2007” labdarības pasākums “Brīnumu gaidot”. Pēc koncerta ar
ziedojumiem apciemoti vientuļie pensionāri un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.

5.8. Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagasta pārvaldē 2019. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs - saimniecības pārzinis, apkopēja (0.5 likmes). Apkures sezonā tiek pieņemti darbā 5
kurinātāji. Pašvaldības finansējums Vārkavas pagasta pārvaldei 2019. gadā bija 65217.00 EUR.
Vārkavas pagasta pārvalde:
• pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pieņem
samaksu par domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem);
• nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, (reizi mēnesī izmaksājami vidēji 8
pabalsti);
• pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus;
• sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
• otrdienās izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišķu ciemu;
• organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
• iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo
finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai.
Vārkavas pagasta teritorijā, Skolas ielā 1, Vārkavā, tika atvērts Sociālās aprūpes centra “Vārkava”,
līdz ar to radītas jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un tika uzlaboti veco cilvēku dzīves
apstākļi.
Pilišku kapsētai tika veikti sakopšanas darbi, izzāģēti bīstamie koki un uzlikts jauns kapu žogs,
Borbaļu kapos iestādīts tūju dzīvžogs, uzstādīta tualete un ūdens konteiners.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2019. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un
Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu”
ik mēnesi tika nodarbinātas 4 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai pirmajā pusgadā
un 4 personas otrajā pusgadā. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas
sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā.
No ceļa malu kopšanas sagatavoti 124 m³ malkas pagasta pārvaldes katlu mājai. Vārkavas novada
pašvaldība ir veselīga dzīvesveida atbalstītāja. Vārkavas pagasta iedzīvotāji iesaistās sportiskās
aktivitātēs Vārkavas stadionā (skriešana, nūjošana) un tautas nama zālē (vingrošana).
Regulāri tiek šķiroti atkritumi un 2 reizes gadā Vārkavas, Pilišķu un Ančkinu ciemos notiek tīrības
dienas, kad pagasta iedzīvotāji nodod nolietotās elektropreces un sadzīves tehniku.
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5.9. 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 Rožkalnu Kultūras nams, Vārkavas Tautas nams,
Kultūras centra zāle, divas brīvdabas estrādes (Vārkavas pagasta estrāde un Vecvārkavas parka
estrāde), IAC „Vanagi” zāle, Arendoles saieta zāle, Arendoles parks, Pilišku saieta telpas.
Kultūras centra rīkotie pasākumi 2019. gadā
Norises
Norišu skaits Aptuvenais apmeklētāju skaits
Valsts un tradicionālie svētki
6
595
Koncerti, izklaides sarīkojumi
13
1675
Citi
5
265
2019. gadā notikušie kultūras pasākumi
Norišu Aptuvenais
skaits apmeklētāju
skaits

Norise

Valsts un tradicionālie svētki
Ģimeņu svētki un balle veltīti Valsts dibināšanas gadadienai Vārkavas 1
TN
Latvijas republikas proklamēšanas 101. gadadienas koncerts un balle 1
Rožkalnu KN
Līgo nakts balle Vecvārkavā
1
Jaunības svētku pasākums, koncerts un balle Vecvārkavas estrādē
Bērnības svētki Rožkalnu KN
Lieldienu pasākums “Liela diena Vanagos”
Koncerti
Sieviešu dienas koncerts “Dāmas, šis sveiciens Jums” ar Kasparu
Pudniku Vārkavas TN
Pašdarbnieku koncerts Vārkavas estrādē NS ietvarā
Izklaides sarīkojumi
Starij Novij God ”Vecā stila Jaunais Gads” Vārkavas TN
Jaungada balle Vanagos
Jaungada balle Vecvārkavā
Ziemassvētku balle ar šlāģergrupu “Espresso”
Ziemassvētku koncerti Vārkavas novada baznīcās
Vārkavas novada svētki
Senioru atpūtas pasākums Rožkalnu KN
Lauksaimnieku svētki Rožkalnu KN
Citi
Egitas Kancānes stāstu krājuma grāmatas “Syltuo mola” prezentācijas
pasākums
Filma “No Ghetto uz olimpiādi”
Pavasara gadatirgus Vecvārkavā
Filmas “Spiegs, kurš mans tēvs” demonstrēšana Vārkavas vidusskolā
Līksmā egles iedegšana Vecvārkavā

95
150
80

1
1
1

110
80
80

1

70

1

130

1
1
1
1
2
3
1
1

95
50
60
80
75
950
75
90

1

75

1
1
1
1

55
60
30
45
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Pašdarbības kolektīvi
Novadā darbojās 10 dažāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie ansambļi, viens
jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, divas folkloras kopas, divas senioru
deju kopas. Novadā darbojas pašdarbības teātris — Vārkavas pašdarbnieku teātris, kā arī dažādos
pasākumos tiek iesaistīti novada jaunieši.
Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos un interešu pulciņos. Katrā kultūras iestādē darbojas dažādu nozaru
kolektīvi. Rožkalnu kultūras namā uz mēģinājumiem sanāk jauktais vokālais ansamblis „Savādi
gan” (dalībnieku skaits 16) senioru deju kopa „Dzīves virpulī” (dalībnieku skaits 9), Arendoles
bibliotēkas telpās mēģinājumi notiek folkloras kopai „Dzeipurs” (dalībnieku skaits 6). Vārkavas
Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Melodīva” (dalībnieku skaits 10), senioru deju
kopa „Odziņas” (dalībnieku skaits 12) un amatierteātris “Kulda” (dalībnieku skaits 12).
Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava” (dalībnieku skaits 9), deju grupa
„Pašām patīk” (dalībnieku skaits 10), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11) uz
mēģinājumiem pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, bet IAC Vanagi zālē uz mēģinājumiem dodas
sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku skaits 8).

5.10. Vārkavas novadpētniecības muzejs — tūrisma informācijas centrs
Vārkavas novadpētniecības muzejs kā struktūrvienība tika apstiprināta 2008. gada 29. decembrī ar
Vārkavas pagasta padomes ārkārtas sēdes protokolu nr. 22.
2014. gada Vārkavas novada domes 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada
pašvaldības nolikums”, tika veikti grozījumi un izveidoja iestādi – Vārkavas novadpētniecības
muzejs- tūrisma informācijas 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. Muzejs 2015. gadā veica akreditāciju, kura rezultātā muzeju akreditēja
līdz 2021. gadam.
Savu misiju muzejs-centrs veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas,
pētniecības un komunikācijas politikas, kuras 2014. gadā tika apstiprinātas Vārkavas novada domes
sēdē.
Krājums
Muzeja krājums noslēdzoties 2019. gadam ir 1806 vienības. Palīgkrājumā ir 1481 vienības,
pamatkrājumā - 325 vienības. Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir Vārkavas
vidusskolas nodotie priekšmeti muzejam un privātpersonu dāvinājumi. Nacionālā muzeja
kopkatalogā 2019. gadā ievadīti 89 pamatkrājuma eksponātu apraksti un fotogrāfijas. 2019. gadā
muzejā tika apstiprināts krājuma glabātāja amats uz 0.5 likmes un uzsāka darbu pie krājuma
aprakstīšanas un saglabāšanas jauns darbinieks, kurš muzejā nostrādāja līdz oktobrim.
Piedāvājums
Muzejā ir apskatāma pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” ar iespēju
iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem, izmēģināt pirkstu
veiklību pie rakstāmmašīnas klaviatūras un apsēžoties pie stellēm ieaust lupatu deķī kādu krāsu
gammu. Ekspozīcijā ir apskatāmas mācību un senās lūgšanu grāmatas, formas tērpi, origami
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darinājumi un citi eksponāti. Grupām piedāvājam mācību stundu (glītrakstīšanu, matemātiku, dabas
zinības, rokdarbus).
Radošo mākslu salonā apskatāma Vārkavas novada mākslinieku darbu izstādes (gleznas,
fotogrāfijas, izšuvumi, pinumi u.c.). Ņemot vērā to, ka radošo mākslu salons atrodas 2. stāvā un ir
apgrūtināta
senioru grupas un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamība, tika nolemts šo
ekspozīciju pārveidot un izvietot Vārkavas pagasta pārvaldes ēkā, kur arī atrodas muzejs un
pamatekspozīcija. Tika izveidota Radošā darbnīca, kur apmeklētāji var izmēģināt aušanu uz stellēm.
Savukārt gleznas un foto tika izvietotas pagasta pārvaldes koridoros.
Muzeja—klēts telpās tiek piedāvāta ekspozīcija “Senču aicinājums”, kurā ir iespēja apskatīt senos
darba un sadzīves priekšmetus kā arī piedalīties muzejizglītības programmā “No graudiņa līdz
maizītei” (20 minūtes gara).
Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Apskates objektus un maršrutus izstrādājam
gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties gan ar Vārkavas novada
amatniekiem, gan mājražotājiem.
Piedāvājam Velo maršrutu, kurš ir 36 km garš un izbraucams 4 stundās ar velosipēdiem un 1,5
stundās ar automašīnu.
Muzejs rīko arī tematiskos pasākumus: valsts atceres un piemiņas dienas pasākumus (Barikāžu
atceres diena, Komunistiskā genocīda piemiņas diena, Lāčplēša diena), Tradīciju pasākumus
(Meteņdienas, Miķeļdiena, Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi), muzeju nakts pasākums.
Ļoti iecienītas un apmeklētas ir muzeja rīkotās izstādes. 2019. gadā bija gan Preiļu novada
mākslinieku darbu izstādes, gan Vārkavas novada fotogrāfu darbu izstādes, gan arī deponētās no
citiem muzejiem, kopā gada garumā tika izveidotas deviņas izstādes. Vārkavas novada fotogrāfu
darbu izstādes tika deponētas arī uz kaimiņu novadiem (Aizkalnes bibliotēka, Preiļu novada
bibliotēka, bet fotoizstāde „Pastkastītes stāsts” ceļoja arī uz Rēzekni.)
Muzeja apmeklējums 2019. gadā
Apmeklētāju veidi
Apmeklētāju skaits kopā
Individuālie
Apmeklētāji grupās, ekskursijas
Apmeklējums pasākumos

Apmeklētāju skaits
2186
229
203
576

Izstāžu apmeklējums

1178

5.11. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
5.11.1. Upmalas bibliotēka
Bibliotēka atrodas Preiļu reģiona galvenās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada
pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Preiļu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu Vārkavas novada bibliotēkām.
Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017
2018
Kopā (EUR)
9527
12892
Pašvaldības finansējums
9527
12892

2019
10266
10266
27
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017
2018
Izdevumi kopā (EUR)
6772
12892
Darbinieku atalgojums (bruto)
5322
5779
Krājuma komplektēšana
1450
1448

2019
10266
5781
1653

Pārskata periodā krājumam piešķirto līdzekļu daudzums palielinājies, kas veidojies,
palielinot līdzekļu grāmatu krājuma iepirkumam. Novadā esošās Vārkavas, Rožkalnu un Vanagu un
Vārkavas vidusskolas bibliotēkas saņem līdzīgu finansējumu un, aktīvi izmantojot SBA
pakalpojumus, bibliotēkas var nodrošināt vajadzīgo krājuma kvalitāti.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2017
Lietotāju skaits
250
t. sk. bērni
111
Fiziskais apmeklējums
3348
t. sk. bērni
1049
Virtuālais apmeklējums
19
Izsniegums kopā
5386
t. sk. grāmatas
2693
t. sk. periodiskie izdevumi
1919
t. sk. bērniem
489
Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā
46
t.sk.bērni
116
Iedzīvotāju skaits
450

2018
238
79
3289
963

2019
238
75
4206
1488

5026
2169
1919
405
38
90
390

4003
2495
1832
346
32
117
380

Upmalas bibliotēka ir pieejama iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tā atrodas vienā ēkā ar
doktorātu, pasta nodaļu, novada administrāciju un lauku konsultantiem.
Bibliotēka izmanto BIS ALISE , viss Preiļu reģiona bibliotēku grāmatu krājums atrodams Preiļu
Galvenās bibliotēkas kopkatalogā.
Ar LNB noslēgts līgums par Vārkavas novada avīzes „Ozolupe” ievietošanu LNB mājaslapā.
Vārkavas vidusskolas bibliotēkā 2019. gadā pasūtīti 17 preses izdevumi 400 EUR vērtībā, no
kuriem 15 izdevumi domāti skolas un pirmsskolas vecuma bērniem un tiek izmantoti mācību
procesā.
Bērni grāmatas lasīšanai pamatā izņem skolas bibliotēkā. Pavasarī, kas skolu slēdz, jaunās
grāmatas SBA kārtībā tiek izņemtas un piedāvātas lasīšanai Upmalas bibliotēkā. Tādējādi bērniem
pieeja grāmatu krājumam ir visu gadu. Pamatā Upmalas bibliotēkā tiek iegādāts otrs projekta Bērnu
žūrija grāmatu komplekts un atsevišķi grāmatu eksemplāri bērnu un jauniešu vecuma grupai.
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek ciešā sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas bibliotēku. Skolā
plāni un darba grafiks skolēniem ir ļoti blīvs, jāsaskaņo mācību stundu plāni. Īpaši tad, ja notiek
kādas mācību ekskursijas, kad bērni kavē skolu visu dienu. Darba procesā pielietojam dažādas
darba metodes. Tās ir bibliotekārās stundas, pasākumi Upmalas un skolas bibliotēkās, mācību
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ekskursijas, kā arī pasākumi brīvā dabā, ja ir piemēroti laika apstākļi, arī viesošanās citos novados
un institūcijās.
Pasākumi pamatā notiek Vārkavas vidusskolas svētku zālē vai skolas bibliotēkā, jo novada
bibliotēkā lielu pasākumu rīkošanai nav piemērotu apstākļu, bet skolā tādi ir. Upmalas bibliotēkā
nodarbības vairāk kā 15 bērniem vai vienai klasei nodarbības nav iespējamas telpu šaurības dēļ.
Pasākumiem tiek izmantota Vārkavas novada Kultūras centra zāle.
2019. gadā dažādu prasmju attīstīšanai un izziņai bērniem veidojām dažādus pasākumus. Visas
pasākumu fotoreportāžas http://www.varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija arī Vārkavas
vidusskolas mājas lapā www.varkavasskola.lv. Fotogrāfiju publicēšana un ievietošana novada
mājas lapā saskaņota ar bērnu vecākiem, kuri devuši rakstisku piekrišanu.
Svinam rakstnieku, dzejnieku dzimšanas dienas. 2019. gadā atzīmējām šādas jubilejas:
Margaritai Stārastei, Vilim Plūdonam, Mārai Cielēnai, Kārlim Skalbem un Leonam Briedim. Šo
pasākumu laikā bērni iepazīst jubilāru dzīvesgājumu. Lasot tekstus un veicot dažādus uzdevumus,
kas veidoti, izmantojot literāros darbus, bērni iepazīst tuvāk rakstnieku daiļradi. Ja komponisti
sarakstījuši dziesmas ar dzejnieku – jubilāru tekstu, bieži pasākumu laikā izmantojam muzikālajam
noformējumam izmantot šo mūziku. Bieži darbi šķiet tik interesanti, ka vēlāk tos izņem lasīšanai
mājās. Kā jau dzimšanas dienās, bērniem tiek sarūpēti saldumi vai lielā dzimšanas dienas torte.
Katrai klasei tiek izsniegti pateicības raksti par aktīvu dalību pasākumā.
Janvāris
Grafiķei, rakstniecei Margaritai Stārastei - 105.
Februāris
Vispasaules drošāka interneta diena. Pasākums veidots sadarbībā ar Vārkavas novada jauniešu lietu
speciālisti Ivetu Poplavsku. Reģionālajās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās piedalās Vārkavas
vidusskolas skolēni.
Marts
Dzejniekam Vilim Plūdonam -145.
Aprīlis
Bērnu žūrijas lielais noslēgums. Bērni saņem balvas par darbu Bērnu žūrijā. Pasākuma dalībnieki
var salīdzināt, kādās vietās Bērnu žūrijas grāmatas ierindojušās Latvijā un kā novērtētas grāmatas
Vārkavas vidusskolā. Bērni arī uzzin, uz kuru kultūrvēsturisko vietu drīzumā dosies ekskursijā.
2019. gadā tā bija Lūznavas muiža, Kroma kalns un Pušas seno radioaparātu muzejs.
Maijs
10. maijā Mātes un Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros sveicam bērnu vecākus – Vecāku žūrijas
dalībniekus. Mārai Cielēnai – 65. „Skrejam atvaļinājumā.” Pasākums 1.-4. Klašu skolēniem.
Septembris
Dzejas dienas. „Dzeja atnāk rudenī”. Roberta Mūka muzejā tikšanās ar vadītāju M. Binduku un
dzejniecēm B. Čaunāni, A. Betleri, E. Visocku un M. Kroli. Pasākumu apmeklēja 5.-7. klašu
skolēni.Savukārt uz tikšanos ar dzejniecēm Indru Brūveri – Darulieni un Zani Brūveri Kvēpu
Aizkalnes tautas namā ieradās 1.-4. klašu skolēni.
Oktobris
1.- 6. klašu skolēni piedalījās Kārļa Skalbes biogrāfijai, dzīvei un daiļradei veltītā pasākumā
”Pasaku burvis”.
Novembris
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ievaros – Pepijas dzimšanas dienas ballīte.
Bērni mācās uzvedības etiķeti, gatavo dāvanu Pepijai un piedalās Pepijas ballītē. Stāstnieku
konkurss „Teci, teci valodiņa”.
Decembris
Leonam Briedim – 70. Nacionālas skaļās lasīšanas sacensības. Sacenšas 4.-6. klašu skolēni.
Projekta „Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākums pirmsskolas audzēkņiem un 2. klases
skolēniem. Svētku cienasts un balvu saņemšana par aktīvu līdzdalību nodarbībās.
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Projekti
Ļoti veiksmīgs izrādījās projekts „Mūsu mazā bibliotēka”. Šogad ieceri turpinājām jau saviem
spēkiem un lasītprasmi uzlaboja un dažādas bērnu grāmatas iepazina pirmsskolas audzēkņi un 2.
klases skolēni. Jautājot pašiem bērniem, kas šajās nodarbības viņiem patika visvairāk, izrādījās ka tā
ir tieši grāmatu lasīšana. Nevienam no bērniem vecāki vai vecvecāki vakaros nelasa priekšā
grāmatas. Projekta „Mūsu mazā bibliotēka” norisi nodrošinām saviem spēkiem un katru pirmdienu
notiek nodarbības ar 2. Klases skolēniem, trešdienās ar pirmskolas vecākās grupas audzēkņiem, bet
piektdienās uz bibliotēka nāk pirmsskolas jaunākas grupas audzēkņi. Grāmatas, ar kurām strādājam,
šogad izvēlamies pēc saviem ieskatiem – krāšņas, krāsainas un interesantas saturā. 2019. gada otrajā
pusgadā tas bija R. Skotona „Runcis Puncis”, L. Žutautes „Kika Mika” un M. Runguļa „Māja, kas
dūc”.
Katru gadu tiek pilnveidoti pasākumi Dzejas dienās. Šo pasākumu laikā bērni un jaunieši iepazīstas
ar dažādiem dzejniekiem, tiek rosināti vairāk pievērsties dzejas lasīšanai, arī rakstīšanai un rod
iespēju redzēt lietas no pavisam cita, nepierasta skatu punkta. Skolēni var iepazīt dzejniekus ļoti
tuvu, dibināt pazīšanos personiski un uzdot arī dažādus jautājumus par dzīvi, dzeju un uzzināt gluži
praktiskas lietas.
Publicitāte
Informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem ir pieejama mājas lapā www.varkava.lv, kā
arī bibliotēkas informācijas stendā. Informāciju par bibliotēku var atrasts Preiļu Galvenās
bibliotēkas mājas lapā. Bibliotēkas profils redzams arī vietnē www.biblioteka.lv. Pasākumu apraksti
un foto redzami arī www.varkavasskola.lv. Šai vietnē skolēni paši ievieto pasākumu aprakstus un
sakārto foto galeriju.
Lai popularizētu bibliotēku sniegtās iespējas, e-prasmju nedēļas ietvaros tika organizēta lekcija
Vārkavas vidusskolas pedagogiem par LNB datu bāzēm, e-grāmatas pieeju bibliotēkas lasītājiem,
Letonika lv., News.lv, Latvijas enciklopēdiju un citiem resursiem un iespējām.
2019. gadā priekšroku devām personiskai saskarsmei, tādēļ Vecāku žūrijas dalībniekus – bērnu
vecākus – apbalvojām un sveicām publiski, Ģimeņu dienas pasākumā Vārkavas vidusskolas svētku
zālē.
Sadarbības tīkla raksturojums
Nozīmīgākā sadarbība veidojas ar Preiļu Galveno bibliotēku, kas sniedz metodiskos pakalpojumus,
organizē mācību kursus un kārtējo reģiona bibliotēku semināru laikā sniedz ieskatu par aktuālo
bibliotekārajā darbā. Profesionālajā ziņā tas ir pamats uz kā balstīties, organizējot darbu. Ļoti vērtīgi
ir pieredzes apmaiņas braucieni uz citām bibliotēkām, no kurām var smelties idejas savā darbā.
2019. gadā bija iespēja salīdzināt bibliotēku darbu arī Igaunijā, bet rosinošāka bija tikšanas ar
Valkas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem, no kuriem varēja gūt atsevišķas idejas darbā ar bērniem.
Vārkavas novada Upmalas bibliotēku materiāli atbalsta novada dome. Pasākumu rīkošanai, kas tiek
plānoti, paredzēti noteikti izdevumi to nodrošināšanai. Bērnu ekskursijām dome nodrošina
autotransportu. Bibliotekāra uzdevums ir darbu un finanses veiksmīgi saplānot un laicīgi ierakstīt
plānotajos izdevumos nākamajā finanšu gadā.

5.11.2. Vanagu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 210.
Reģistrētie lietotāji: 74 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 9).
Apmeklējumu skaits pārskata gadā: 1224.
Izsniegumu skaits: 2455.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa: 45,53 EUR.
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Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Avots
Pašvaldības finansējums
Dāvinājumi (privātpersonas, biedrības)

Eks.
78
10

Eur
702
52

Abonētie preses izdevumi
Lasītājiem bija pieejami 14 daudzpusīga satura preses izdevumi: Dārza Pasaule, Praktiskie
Rokdarbi, Patiesā Dzīve, Vietējā Latgales Avīze, Praktiskais Latvietis, Ievas Stāsti, Ievas Padomu
Avīze, Ilustrētā Zinātne, Likums un Taisnība, Citādā Pasaule, 36,6 C Veselīgāk. Saskanīgāk.
Gudrāk., Privātā Dzīve, Ieva, A12 – ceļš uz Latgali.
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
• brīvu pieeju literatūras krājumam, preses izdevumiem, novadpētniecības materiāliem;
• iespieddarbu un citu krājumos pieejamo materiālu izsniegšanu lasīšanai mājās;
• piekļuvi e-grāmatu bibliotēkai;
• bezmaksas piekļuvi datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka;
• individuālo apmācību darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas
iespējam;
• datorus ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošanu;
• grāmatu un citu materiālu rezervēšanu un nodošanas termiņu pagarināšana;
• iespieddarbu, kuru nav Vanagu bibliotēkas krājumā, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku
abonementu (SBA);
• konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku
uzziņu izpilde;
• dažāda veida materiālu printēšanu, skenēšanu, kopēšanu.
Darba vietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums
Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 15 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā atrodas 2
printeri un 1 multifunkcionālā iekārta ar printera, skenera un kopētāja funkciju. Tāpat
apmeklētājiem pieejama videokamera un austiņas ar mikrofonu sarunām Skype, kas ļauj sazināties
ar radiniekiem ārpus Latvijas.

5.11.3. Vārkavas bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 543.
Reģistrētie lietotāji - 94 ( no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 24),
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 2 gadi, bet vecākajam 87.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 643, 1406.
Vidējais apmeklējums mēnesī – 64, dienā - 3.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā - 15.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 7 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 104 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā
Eks.
EUR
Pašvaldības līdzekļi
467
1514
Bezatlīdzības lietošanā
10
52
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
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romānus, psiholoģiskos un vēsturiskos romānus, praktisko literatūru, dzeju. Pirmsskolas vecuma
bērniem patīk bilžu grāmatas un izteiksmīgs lasījums, grāmatas ar skaņām un uzdevumiem.
Abonētie preses izdevumi: 2019. gadam abonēti 15 preses izdevumi
Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 447 EUR.
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.
Kopš 2014. gada bibliotēkā tiek veikta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana.
Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā ir 10 lasītājvietas un
4 vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 4 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 1 multifunkcionālā
iekārta ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām, lāzerprinteris.
Darbs ar bērniem un jauniešiem:
• “Ceļojam kopā ar Sārtuli!” kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem ceļojam M. Stārastes
zīmējumu pasaulē;
• leļļu teātris pirmsskolas vecuma bērniem “Zaķis un lapsa”, kurai par pamatu ņemta tāda
paša nosaukuma latviešu tautas pasaka;
• digitālās nedēļas laikā bērni animācijas darbnīcā veidoja animācijas filmiņu “Vecīša
cimdiņš”;
• Ziemeļvalstu literatūras nedēļas laikā rīta lasījumā kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem
lasījām U. Kesteres grāmatu Nelūgtie ciemiņi, runājām par to, kas ir svētki, kā tiem
gatavojas un kā svin;
• skaļās lasīšanas nodarbībās, kas notiek reizi nedēļā - skaļi lasām grāmatu vai stāstu,
pārrunājam izlasīto un mēģinām pastāstīt no savas pieredzes kaut ko, tādā veidā iesaistot
lasīšanas aktivitātēs arī vecākus.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 87
Pieprasītākās tēmas - LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu, deklarāciju sagatavošana; Smart ID
instalēšana un lietošana; e-Latvija izmantošana (pensijas apmērs, e-iesniegumi); iestāžu darba laiki,
adreses, dziesmas, dzeja, pašvaldības dokumenti (mājas lapā), grāmatu pieejamība citās bibliotēkās
u.c.
Novadpētniecība
Bibliotēkā pieejamas 17 novadnieku personāliju mapes un 14 tematiskās mapes – par dažādām
tēmām, kas pastāvīgi tiek papildinātas. 2019. gadā bibliotēkā bija apskatāmas 2 novadpētniecības
izstādes.
Tālākizglītība
Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās 8 profesionālās pilnveides programmās un
izglītojošos pasākumos, tai skaitā Latvijas Bibliotekāru biedrības seminārā: “Bibliotēkas
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popularizēšana sociālajos tīklos: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana”, Latgales reģiona bibliotēku
darbinieku konferencē: “Bibliotēka- vieta, kur gribas atgriezties”, 4 Preiļu reģiona bibliotēku
darbinieku semināros, Preiļu reģiona bibliotekāru darba pieredzes apmaiņas braucienā, TIETO
Latvia BIS ALISE kurss “BIS ALISE - palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”.
Rīkotās izstādes
Bibliotēkā bija apskatāmas 15 (2 novadpētniecības, 3 tematiskās, 6 literārās un 4 jaunieguvumu)
izstādes.
Visvairāk apmeklētās:
• Māksliniecei, rakstniecei Margaritai Stārastei -105;
• Rakstniekam Kārlim Skalbem -140.

5.11.4. Rožkalnu bibliotēka
Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka atrodas Rimicānu ciema centrā. Bibliotēka izvietota vienā
ēkā ar Rožkalnu pagasta pārvaldi, veikalu, kultūras namu un Rimicānu pirmsskolas izglītības
iestādes grupiņām Cālīši un Zīļuks. Līdz 2019. gada rudenim bibliotēkai bija ārējais apkalpošanas
punkts Arendolē, lasītājus tur apkalpoja vienreiz mēnesī no plkst. 10:30 līdz 11:00. Tā kā nebija
apmeklētāju, no septembra uz turieni bibliotēka vairāk neizbrauc.
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 353.
Reģistrētie lietotāji: 120 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam - 21).
Apmeklējumu un izsniegumu skaits: 1552; 3267 (grāmatas - 1842, periodiskie izdevumi - 1261) .
Vidējais apmeklējums mēnesī: 141.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju: 27 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 13 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa: 93 EUR.
Finansiālais nodrošinājums un krājuma komplektēšana
Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēku finansiāli nodrošina Vārkavas novada dome. 2019. gadā
bibliotēkas budžets bija 11 166,86 EUR Bibliotēkas finanses nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu.
Krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta izlietoti 1 551,48 EUR:
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām

1 551,48
1092,20

t. sk. bērnu grāmatām

167,00

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

459,28

Finansējums krājumam uz 1 iedz.skaita pagastā, pilsētā, reģionā

4,40

Tabulā skatāma krājuma apgrozība 2019. gadā:
Jaunieguvumi kopā

452

t. sk. grāmatas

114

t. sk. latviešu daiļliteratūra

34

t. sk. bērniem

19

Izslēgtie dokumenti

569

Krājuma kopskaits

5733

Grāmatu krājuma apgrozība

0.38

Periodisko izdevumu apgrozība

1,49
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Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku
darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un
pieprasījumu. Bibliotēkas pamatkrājums ir daiļliteratūra, nozaru literatūra pieaugušajiem un
bērniem un periodiskie izdevumi.
2019. gadā pieaudzis SBA kārtā saņemto grāmatu skaits, no citām bibliotēkām saņemtas 157
grāmatas, 114 grāmatas no Preiļu Galvenās bibliotēkas un 43 no Vārkavas novada Upmalas
bibliotēkas. Pārsvarā tās ir grāmatas krievu valodā, jo priekš diviem krievu valodā lasošajiem
bibliotēkas lietotājiem pirkt grāmatas nav izdevīgi. Latviešu valodā lasošajiem tika piegādātas
grāmatas, kuras nav Rožkalnu bibliotēkas krājumā.
Darbs ar bērniem
No visiem 2019. gadā reģistrētajiem lasītājiem 21 jeb 18% ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18
gadiem.
Gada laikā tika nopirktas 19 grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, no krājuma
netika izslēgta neviena grāmata. Bija abonēts viens žurnāls “Avenīte”.
Lai popularizētu bērnu literatūras krājumu tika veidotas izstādes. Februārī varēja apskatīt izstādi
“Dzīve kā pasaka vai pasaka kā dzīve”, kas bija veltīta Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienai.
Martā – Vilim Plūdonim “Tik iztraucēts no trača negantā, pār laukiem zaķis aizļinkā”. Aprīlī bija
skatāma izstāde veltīta rakstnieka un dzejnieka Vika dzimšanas dienai “Teic kā var zināt, kad ir
vasara? Kad visi, visi ir tik abi ka gluži vienkārši ir labi”. Maijā Mārai Cielēnai, augustā – Tūvei
Jansonei “Muminu ģimenes uzvaras gājiens”. Septembrī varēja ielūkoties rakstnieces Mirdzas
Kļavas darbos izstādē “Miktomjēkabs - vai zini kas tas ir?’’.
Sadarbojoties ar Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu “Sprīdītis” notika vairāki
pasākumi. Februārī, mīlestības mēnesī, tika lasīta grāmatiņa “Vistiņa iemīlējusies’. Notika arī
radošā darbnīca apsveikumu gatavošana ģimenēm Valentīndienā.
Bibliotēku nedēļas laikā “Sprīdīša” bērni tika iepazīstināti ar Jūditas Kopenas darbu “Grāmata
Benijam”. Bērni uzmanīgi klausījās un pēc izlasīšanas pārrunāja par šo grāmatu.
Lieldienām tika izgatavoti dekori, ko pielikt pie durvīm vai iekārt logā.
Maijā notika radošā darbnīca, kuras laikā tika sagatavotas dekoratīvas glezniņas aplikācijas tehnikā.
Tās bija dāvanas, ko pasniegt māmiņām. Tika lasīti dzejoļi par māmiņām, tētiem un vecvecākiem
un izvēlēti dzejoļi gada noslēguma pasākumam un izlaidumam.
12. novembrī notika Rīta stundas lasījums kopā ar Rimicānu pirmsskolas grupiņu “Sprīdītis”.
Adventa laikā tika izlasīts dzejolis Nakts pirms Ziemassvētkiem un radošās darbnīcas ietvaros
gatavotas eglītes no veciem žurnāliem vai katalogiem, kuras pēc tam vēl tika izrotātas.
Publicitāte
2019. gadā bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāts ielūkoties 19 literatūru popularizējošas izstādēs.
Lai popularizētu novadpētniecības krājumu arī tika izliktas izstādes.
Februārī dzimšanas diena bija pašai bibliotēkai, izstādē “Rožkalnu bibliotēkai jau 70!’’ bija skatāmi
materiāli par bibliotēku.
Aprīlī 75. dzimšanas dienu būtu svinējis aktieris Romualds Ancāns, viņš nāk no Rožkalnu pagasta
“Augšmuktiem”. Viņam par godu bija izstāde “ Otra tāda mums nebūs...”.
Jūnijā tika godināts novadnieks Viktors Mundurs.
Par jaunieguvumiem tika paziņots Vārkavas novada mājaslapā, arī draugiem.lv novadam ir savs
profils un arī tur sabiedrisko attiecību speciāliste ielika šo informāciju.
Semināri un kursi
Pārskata periodā tika apmeklēti pieci semināri, kurus organizēja Preiļu Galvenā bibliotēka.
25. janvārī seminārā tika pārrunāti ar novadpētniecības darbu saistītie jautājumi un bija iespēja
piedalītie interesantā lekcijā Es esmu savas dzīves autors, to vadīja Inese Prisjolkova, Pavasara
studijas vadītāja, grāmatu autore un izdevēja.
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7. marta semināra tēma bija Dzimtas sakņu izzināšana bibliotēkā, tika dots ieskats ar ko sākt veidot
savu dzimtas koku, kur to izveidot un kur meklēt vajadzīgo informāciju.
26. aprīlī notika seminārs par izmaiņām elektroniskajā deklarēšanās sistēmā.
25. oktobrī tika apspriesti bibliotēkas darbā aktuālie jautājumi, darbs ar bērniem, par pasākumiem
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas laikā, tika prezentēts Preiļu GB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs.
Gada noslēguma seminārs notika 20. decembrī, galvenā tēma bija par izmaiņām bibliotēkas
informācijas sistēmas ALISE darbībā.
2019. gada 20. septembrī bibliotēkas vadītāja piedalījās Latgales reģiona bibliotēku darbinieku
konferencē “Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties”.
Sadarbības tīkls
Pārskata periodā tika turpināta sadarbība ar pārējām novada bibliotēkām. Ar SBA starpniecību
maināmies ar grāmatām, tā no Upmalas bibliotēkas tika paņemtas 11 grāmatas. Sadarbība notiek ar
Vārkavas novada domi – tiek gatavotas dāvanu aploksnes jubilāriem, kuri sasnieguši 80 un vairāk
gadus, Rožkalnu pagasta pārvaldi – foajē tiek mainīts noformējums atbilstoši svētkiem, kad vadītāja
nav uz vietas arī kvīšu izrakstīšana par pakalpojumiem, Vārkavas novada Kultūras centruielūgumu, apliecību izgatavošana un KN zāles noformējumu veidošana, Preiļu GB –SBA
pakalpojumu izmantošana, Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi, pasākumi ar grupiņas “Sprīdīši”
bērniem un visu grupiņu audzinātājām, biedrību “Dzintars 2007”, afišu izveide kokapstrādes
pulciņa nodarbībām un arī nosūtīšana ievietošanai mājas lapā, senioru kopas “Dzīves virpulī”
dalībniecēm tika sniegta palīdzība izstādes veidošanā un pateicību izgatavošanā.

5.12. Vārkavas vidusskola
Vārkavas vidusskola
Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 134
Pedagoģisko darbinieku skaits - 24
Tehnisko darbinieku skaits – 14
Realizējamās izglītības programmas
• Pirmsskolas izglītības programmu(kods 01011111), licence Nr.V-3310;
• Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-4677;
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611), licence Nr. V-5331;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods 31011011), licence
Nr. V-4678.
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 247 380 eiro.
Projekti:
• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.
8.3.2.2/16/I/001;
• ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta Nr.
8.3.4.0/16/I/001;
•VIAA/ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001;
•IKVD/ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" –
PuMPuRS, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001;
• Latvijas Kultūras ministrijas programma „Latvijas skolas soma”;
• Skola iesaistījusies projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai
sabiedrībai Vārkavas novadā” aktivitātēs, projekta Nr.9.2.4.2/16/I/063;
• Akcija „Tīrai Latvijai”, bateriju vākšana.
35
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Sasniegumi
Vārkavas vidusskolas 2019./2020. māc. gada starpnovadu un Valsts atklāto mācību
priekšmetu olimpiāžu laureāti

1.

2.

Vārds, uzvārds

Klase

Andrejs Ločs

11.

Kristians Plots

11.

3.

Sandis Brakovskis 12.

4.

Ernests Lazdāns

8.

Olimpiādes nosaukums

Starpnovada

Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl

2. vieta

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

2. vieta

ES dabaszinātņu olimpiāde
Fizikas olimpiāde
Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

1.vieta
3.vieta
1.vieta

Ekonomikas olimpiāde

1.vieta

Ģeogrāfijas olimpiāde

2.vieta

Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl

3.vieta

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta

ES dabaszinātņu olimpiāde

3.vieta

Fizikas olimpiāde

2.vieta

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

1.vieta

Ekonomikas olimpiāde

2.vieta

Krievu valodas ( svešvalodas)
olimpiāde
Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

2.vieta

Vēstures olimpiāde 9.kl.
Bioloģijas valsts 42. Olimpiāde (9.kl)
Fizikas olimpiāde ( 9.kl)
Ķīmijas olimpiāde 9.kl.

Atzinība

Matemātikas olimpiāde
Latvijas 45. Atklātā fizikas olimpiāde

1.vieta

Valsts

1.vieta
2.vieta
2.vieta
1.vieta
Atzinība

5.

Markuss Soms

5.

Matemātikas olimpiāde

1.vieta

6.

Mārtiņš Upenieks

5.

Matemātikas olimpiāde

1.vieta

7.

Ieva Jaunromāne

7.

Matemātikas olimpiāde

3.vieta

8.

Nikola Anna
Čaunāne

6.

16. atklātā dizaina un tehnoloģiju
olimpiāde

Atzinība

9.

Ance Jaudzema

6.

16. atklātā dizaina un tehnoloģiju
olimpiāde

Atzinība
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Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās iegūtās godalgotās vietas
Vārds, uzvārds
Sacensības
Starpnovada Valsts

Nr.
p.k.

1. 1Elizabete Maija
.Some
2. 2Poplavska Sanija
.
3. 3Nellija Ceple
.
4. 4Elīna Ziemele
.
o
5. Ērika Some
o
o

Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
( stafetes)
Starpnovadu čempionāts vieglatlētikā
Ludzas atklātajās sacensībās
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Jauno vieglatlētu sacensības Mazā balva
Jauno vieglatlētu sacensības

3.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
1vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta

6.
Valija
o Vanaga

7.

o
Sigita Stivriška

8.

Briška Andis

9.
▪
▪
10. Edgars Nikiforovs
o
▪
▪
11. Jānis Rimants
Cimdiņš
o
▪
12. Raivis Tarasovs
o
13. Intars Veliks

Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Ludzas atklātais čempionāts vieglatlētikā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
73. valsts skolēnu spartakiādes rudens
krosa stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
73. valsts skolēnu spartakiādes rudens
krosa stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
„Piena spēka ”turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)

2.vieta
2.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
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14. Oļegs Furtikovs
15. Ceplis Māris
o
o
Elvis Čeirāns
Ervīns Brakovskis
Rinalds Božis
Elvis Jaudzems
Ēriks Kirilovs
Ralfs Vilcāns
o
22. Dāvis Sparāns
o
23. Lauris Pastars
24. Sandis Rudzāts
o
16.
17.
18.
19.
20.
21.

25. Uldis Gavars
o
26. Kristians Plots
o

Starpnovadu skolēnu rudens kross
(stafetes)
73. valsts skolēnu spartakiādes rudens
krosa stafetes
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Jauno vieglatlētu sacensības Mazā balva
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka “turnīrs volejbolā ( Līvāni)
Ludzas atklātajās sacensībās
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā

3.vieta

„Piena spēka” 1.posma sacensībās
Valsts policijas Preiļu iecirkņa balvu
izcīņa volejbolā
Jauno vieglatlētu sacensības

1.vieta
3.vieta

3.vieta
1.vieta
3.vieta
2.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta
1.vieta
3.vieta

27.
Dāvis
o Salcevičs
o
28. 2Markuss Soms
0

Nr.
p.k.
1.

2.

3.

3.vieta

Vārkavas vidusskolas skolēnu saraksts, kuri piedalījušies
VISC organizētajos konkursos 2019./2020.m.g.
Vārds, uzvārds
Konkursa nosaukums
Starpnovada Reģiona
(pakāpe)
(pakāpe)
Edvards
o
VaivodsDienvidlatgales novada
1.pakāpe
Šulte
anekdošu stāstnieku konkurss
„Anekdošu virpulis 2020”
o Ērika
2 Some
Dienvidlatgales novada
1.pakāpe
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Mārtiņš
. Upenieks
Dienvidlatgales novada
1.pakāpe
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Valsts XXII stāstnieku
konkurss „Teci, teci, valodiņa
2019”

Valsts
(pakāpe)

2.pakāpe
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Elvis Laganovskis

4.

Liliāna Lazdāne
5.
Arnita5 Neiceniece
6.
Valters
5 Vilcāns
7.

8.

Ieva Jaunromāne
Vineta Macuļēviča

9.

Dienvidlatgales novada
anekdošu stāstnieku konkurss
„Anekdošu virpulis 2020”
Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Valsts XXII stāstnieku
konkurss „Teci, teci, valodiņa
2019”
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Dienvidlatgales novada
anekdošu stāstnieku konkurss
„Anekdošu virpulis 2020”
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Latgales reģiona skatuves
runas konkurss
Dienvidlatgales novada
Stāstnieku konkurss „Teci,
teci, valodiņa!”
Dienviglatgales novada
anekdošu stāstnieku konkurss
„Anekdošu virpulis 2020”
Dienvidlatgales novada
rotaļnieku konkurss „Lielais
rotaļnieks”
Dienvidlatgales novada
rotaļnieku konkurss „Lielais
rotaļnieks”

1.pakāpe
1.pakāpe
1.pakāpe
1.pakāpe
1.pakāpe
1.pakāpe
2.pakāpe
1.pak;ape
1.pakāpe
1.pakāpe
1.pakāpe

5.13. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) īsteno
izglītojamie vecumā no 1,5 – 6 gadu vecumam piecās izglītojamo dienas grupās, atbilstoši viņu
vecumam : „Cālīši”, „Zīļuks”, ”Kastanītis”, “Bitītes” un „Sprīdītis”. Pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanu 2019./2020.mācību gada 1. septembrī uzsāka 43 izglītojamie.
Rimicānu PII galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi 2019./2020.mācību gadā:
1. Pakāpeniski īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas
procesu vispusīgai bērna personības attīstībai:
• īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
• pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
• pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem.
2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, mainīgu, uz
attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot
mācību un audzināšanas procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām:
• iekārtota uz bērna attīstību vērsta vide;
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• pakāpeniska grupas vides iekārtošana pa centriem;
• atbalsts bērna izvēlei nodarbību laikā un aktivitāšu centros.
3. Aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru, stiprināt bērna drošumspējas.
4. Veidot iestādes personāla un vecāku pozitīvu sadarbību, nodrošināt iestādes un vecāku
vienotu pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā pirmsskolas vecuma posmā.
2019. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, līdz ar to 2019./2020.
mācību gads pirmsskolas izglītības iestādē tika uzsākts ar pārmaiņām mācību saturā un mācību
pieejā. Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus,
caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas
nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību
procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām. Lai nodrošinātu
sekmīgu mācību procesu, nepieciešama droša un pārraugāma vide, zinoši un atbalstoši skolotāji.
2019. gadā veikta Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes telpu un teritorijas labiekārtošana:
• veikts kosmētiskais remonts Saules ielā 16 – garderobē nokrāsota grīda, ēdamtelpā uzlikts
jauns grīdas segums;
• veikta 3 logu nomaiņa Saules ielā 2 – vadītājas kabinetā, rotaļu istabā un gaitenī,
• Saules ielā 2, virtuvē veikta vecās plīts demontāža, grīdas un sienas remonts,
• Saules ielā 2 veikts rotaļu istabas remonts;
• struktūrvienībā “Cimdiņš” veikts kosmētiskais remonts – izkrāsotas grupiņas “Kastanītis” un
grupiņas “Bitītes” mācību telpas, gaitenis un virtuve;
• izveidotas sakņu un garšaugu dobes struktūrvienībā “Cimdiņš”,
• apzaļumota struktūrvienības “Cimdiņš” teritorija – iestādītas viengadīgās un daudzgadīgās
puķes.
Telpu iekārtojums:
• iekārtoti mācību jomu centri;
• izvietotas runājošās sienas (grupu telpās, gaitenī, garderobē);
• iegādāti galdi un krēsli atbilstoši bērnu augumiem (Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas
izglītības iestādēs).
Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība. Tie ir - 5 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas un sporta skolotājas,
izglītības psiholoģe, 4 skolotāju palīgi, 5 tehniskie darbinieki un iestādes vadītājas pienākumu
izpildītāja.
Divas pirmsskolas izglītības skolotājas un vadītājas pienākumu izpildītāja apguva pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācību darba plānošana 5 - 6 gadīgu bērnu
lietpratības attīstībai” 36 stundu apjomā, piecas skolotājas, vadītājas pienākumu izpildītāja un visi
tehniskie darbinieki apguvuši 8 stundu kursu “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības
jomā”, 7 skolotājas un visi tehniskie darbinieki apguvuši kursu “Pirmās palīdzības pamatzināšanas
12 stundu kurss bez zināšanu pārbaudes”, vadītājas pienākumu izpildītāja apguvusi “Darba
aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu” 60 stundu apjomā.
Visu mācību gadu bērniem notika individuālas psihologa konsultācijas, tikšanās ar medicīnas
darbinieci.
Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē –
vecāku kopsapulces, radošās darbnīcas, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu - psihologu, tikšanās
ar fizioterapeiti, individuālas sarunas, kā arī vecāku piedalīšanās svētkos un jautrajos brīžos.
Neierasts, bet ļoti jauks un neaizmirstams norisinājās Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums grupiņu
“Sprīdītis”, “Zīļuks” un “Cālīši” bērniem, kas notika mežā pie Lielā Nīcgales akmens kopā ar
vecākiem un bērnudārza darbiniekiem.
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5.14. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
IAC ,,Vanagi” regulāri iegriežas vietējie iedzīvotāji. Notiek iedzīvotāju sapulces, tikšanās ar novada
speciālistiem. Notiek dažādas prezentācijas, lekcijas, tikšanās ar radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem.
Divas reizes mēnesī iegriežas sociālie darbinieki, lauksaimniecības speciāliste Ilga Ušacka.
Speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem, informē par dažādiem jautājumiem un aktualitātēm.
2019. gadā svinējām VPDK ,,Vanagi” 15 gadu jubileju un Lieldienas. Sportošana daļai Vanagu
iedzīvotāju jau ir dzīves neatņemama sastāvdaļa. Piedalāmies ne tikai novada sporta svētkos.
Vanadzieši spēlē volejbolu, tenisu, novusu, nūjo, kolektīvi vingro.
2019. gadā tika rīkotas vairākas izstādes. Vairākas vietējo rokdarbnieču izstādes, 15 vietējās puķu
audzētājas izrādīja vairāk kā 29 liliju šķirnes, notika izstāde ,,Ozolīšu valdzinājums”.
Vanagos tiek atbalstīta donoru kustība (katru reizi piedalās vismaz 5 cilvēki).
Projekta ietvaros ir atjaunota Vanagu Romas katoļu baznīcas fasāde.
Tradicionālie pasākumi joprojām ir: Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos, Lieldienu
svinēšana, vietējo rokdarbnieču un puķu audzētāju izstādes.

5.15. Darbs ar jaunatni
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, Vārkavas vidusskolā jauniešiem biedrība “Jaunvide” uzsākusi
projektu “Esi drošs un radošs!”. Tā galvenais mērķis ir iesaistīt Vārkavas novada jauniešus dažādās
izglītojošās un neformālās aktivitātēs ar mērķi paaugstināt viņu motivāciju iegūt izglītību, attīstīt sevi
un iesaistīties dažādās vietējās iniciatīvās. Projekta īstenošanas laikā — 2019./2020. mācību gadā
Vārkavas vidusskolas audzēkņiem regulāri tiek organizētas interesantas aktivitātes: iedvesmojošas
un izglītojošas nodarbības par personības izaugsmi, dažādu prasmju attīstīšanas nodarbības, tikšanās
ar ārzemju jauniešiem u.c.
Projektu “Esi drošs un radošs!” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).
Vārkavas novada dome arī 2019. gadā bija iesaistījusies programmā "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā". Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē,
Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Programmas ietvaros jaunieši tika iesaistīti
pasākumu organizēšanā un saņēma dažādu speciālistu konsultācijas. Projekts tiek turpināts arī
2020.gadā.
2019. gada vasarā novada jaunieši tika iesaistīti NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
6 novada jaunieši programmas ietvaros veica darbu Vārkavas novada Kultūras centrā, jaunieši
palīdzēja organizēt kultūras pasākumus, noformēt pasākumu norises vietas un veica citus darbus.
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6. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
2019. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales
Laiks”, tāpat turpinājās sadarbība ar „Latgales Radio” – Vārkavas novada ziņas tajā izskan otrdienās
ar atkārtojumu piektdienās. Paziņojumi par svarīgākajiem notikumiem tiek nosūtīti arī Latgales
plānošanas reģiona mājaslapai www.lpr.gov.lv. Novada informatīvais portāls (www.varkava.lv) ir
brīvi pieejams ikvienam, nekādas atsauces vai atļauja par informācijas pārpublicēšanu netiek
pieprasīta, tādēļ pašvaldība nevar uzskaitīt visus ziņu pārpublicēšanas gadījumus.
Svarīgāko informāciju, kas attiecas gan uz pašvaldību, gan kaimiņu novadiem, gan Latvijas norisēm
uz informatīvajiem stendiem izvieto sabiedrisko attiecību speciāliste, pārvalžu vadītāji un citi
pašvaldības darbinieki.
Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaņās un
pasākumos, piemēram, Lielā talka 2019, E-prasmju nedēļa, organizējusi Asins donoru dienas
Vecvārkavā.
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 9 numuri)
740 eksemplāru tirāžā. Informatīvā
izdevuma apjoms šogad svārstījās no
8 – 26 A4 formāta lappusēm, tas tiek
drukāts tipogrāfijā „Latgales druka”
un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS
„Latvijas Pasts”, un nonāk katrā
Vārkavas novada mājsaimniecībā.
Informatīvajā izdevumā regulāri tiek
publicēti būtiskākie domes lēmumi,
saistošie noteikumi, informācija par
budžeta
izlietojumu,
novada
attīstības projektiem, izglītības un
citu pašvaldības iestāžu norisēm,
kultūras un sporta pasākumiem, par
iespējām saņemt sociālo palīdzību,
aktualitātes lauksaimniecībā.
Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas
vispusīga un objektīva informācija,
avīzes sagatavošanā regulāri tika
iesaistīti pašvaldības un tās iestāžu
darbinieki. „Ozolupe” ir elektroniski
lasāma pašvaldības interneta vietnē
(http://varkava.lv/lv/labaizvelne/informaciju-ievietosanaimajas).
Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv katru darba dienu tiek ievietota un
atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan arī par dažādām
aktualitātēm Latvijā. 2019. gadā Vārkavas novada informatīvā portālam bija 23366 unikālo
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apmeklētāju, kas ir 1 069 321 reizes skatījušies dažādas sadaļas. Populārākās no tām bija
FOTOGALERIJA, NOTIKUMU KALENDĀRS, JAUNUMI un KONTAKTI.

Tāpat informācija par novada aktualitātēm tiek pievienota arī sociālās tīklošanas vietnēs
Facebook.com
un
Draugiem.lv.
Vārkavas
novada
lapai
Facebook.com
(https://www.facebook.com/varkavasnovads/) ir 724 sekotāji, 2019. gadā Facebook lapā tika
publicēti 278 ieraksti. Unikālie ziņojumu skatījumi – 515 954, bet kopā ziņojumi skatīti 817 669
reizes. Ziņu skatījumi svārstās no 39 līdz 45 012 par katru ierakstu. Vārkavas novada domes
Facebook lapa 2019. gadā ir skatīta 7247 reizes, bet unikālo lapas skatījumu skaits - 3380.
Draugiem.lv lapai (https://www.draugiem.lv/varkavasnov/) ir 309 sekotāji. 2019. gadā lapa tika
veikti 152 ieraksti, tā tika apmeklēta 44 580 reizes, no tiem unikālo apmeklētāju skaits – 2332.
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