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1. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldībām”. Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus saskaņā ar
apstiprināto 2015. gada budžetu un realizē tai noteiktās funkcijas Vārkavas
novada pašvaldības teritorijā.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2016. gada 1.
janvāri bija 2125.
Vārkavas novada teritorijā ietilpst Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas
pagastu teritoriālās vienības.
Vārkavas novada teritorijā darbojas Vārkavas pamatskola, Vārkavas
vidusskola, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas grupiņa pie
Vārkavas pamatskolas un Vārkavas novada sporta skola.
Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar vienu kultūras namu, vienu tautas
namu un divām brīvdabas estrādēm. Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, darbojas Sociālais dienests,
bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes un informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”.
Vārkavas novadā darbojās primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse divos pagastos.
Visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.

Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā
2015. gadā turpinājās projektu izstrādāšana investīciju piesaistīšanai no dažādiem ES fondiem.
2015. gadā turpinās sekojošu projektu realizācija:
 Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā summa
projektam 2015. gadā sastāda 20026,24 EUR, ko veido 18 345,45 EUR bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība,
darba koordinētāja ikmēneša dotācija 1670,94 EUR un darba devēja normatīvajos aktos noteiktie izdevumi.
2015. gadā tika noslēgti šādi projekti:
 Festivāls “Pyurs i Luode”,Latgales reģiona attīstības aģentūra un Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programmai 2014“ ietvaros, kopējais
piešķirtais līdzfinansējums pasākumam ir 1000 EUR;
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: sociālais darbinieks. Attiecināmās izmaksas EUR
25604,57, ESF 100% finansējums;
 Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā, kopējais finansējums EUR 9041,60, 100%
ERAF finansējums.
2016. gadā tiks uzsākti šādi projekti:
 Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Maksimāli iespējamā
summa 2016. gadā 21 209 EUR, no tās bezdarbnieku stipendija - 19 800 EUR un koordinatora darba
samaksa 1713 EUR;
 Ceļa Kazēri – Dzeņi 0,00 - 1,49 km rekonstrukcija. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 156243,17
EUR;
 Ceļa Dovole– Piliškas 0,00 - 1,97 km rekonstrukcija. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 222038,27
EUR;
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Zemes iegāde Skolas ielā 1, Vecvārkavā, Upmalas pagasta Vārkavas novada un šīs teritorijas
labiekārtošana;
 Kapličas izbūve Vārkavas kapos;
 Vārkavas muižas pils rekonstrukcija;
 Ceļa Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00 -1,00 km pārbūve;
 Ceļa Vanagi– Klavinski 1,04 - 3,42 km pārbūve;
 Ceļa Kaļvi – Gateris 0,00 - 2,99 km pārbūve;
 Ceļa Andiņi – Gadzāni 0,00 - 3,65 km pārbūve.
Vārkavas novada dome ir galvotājs 3 privātpersonām aizņēmēja sociālajām vajadzībām (studējošā
kredīts) un 1 privātpersonai studiju maksas samaksai (studiju kredīts) 2597,24 EUR.

Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no dažādiem ES fondiem, arī Latvijas
valsts finansētajiem projektiem. 2016. gadā prioritāte pašvaldības darbam būs pašvaldības īpašumā esošo ceļu
remontdarbi, pašvaldībai piederošo īpašumtiesību dokumentu sakārtošana un apsaimniekošanā ņemto ceļu
apsaimniekošanas un sakārtošanas darbi. Vislielākās problēmas un risks Vārkavas novada darbībā ir saistīts ar
iedzīvotāju skaita samazināšanos, kā arī ar vidējā un augstākā līmeņa kvalifikācijas darbinieku trūkumu.

2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
2.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2016.
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2015. – 31.12.2015.
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²
2125

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2016.)

2.2. 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,
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Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām –
Dubna.

Attēlā – Vārkavas novada kaimiņu novadi un lielākās apdzīvotās vietas.
Platība: 288 km2
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2016.): 2125
Iedzīvotāju blīvums: 7,3 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: 11,4 % (uz 31.01.2016.)
Teritorijas attīstības indekss (2014. gads): - 0,986 (vērtība), 95 (rangs); salīdzinot ar 2013. gadu vērtība 0,817, rangs 96.
Izglītības iestāžu skaits (2015./2016.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola, 1 pirmsskolas izglītības iestāde, 1
sporta skola
Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā)
Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7
Pašvaldības autoceļu kopgarums: „A” grupas ceļi kopā – 96,67 km; melnais segums – 1,12 km; grants
segums – 68,94 km; bez segums – 26,61 km. „B” grupas ceļi kopā – 26,22 km; grants segums – 14,57 km; bez
segums –11,65 km. „C” grupas ceļi kopā –17,76 km; grants segums – 2,36 km; bez seguma – 15,40 km.
Autoceļi kopā – 140,65 km; melnais segums – 1,12 km; grants segums – 85,87 km; bez segums – 53,66 km.
Ielas kopā – 5,571 km; melnais segums – 3,053 km; grants segums – 2,518 km.

2.3. Teritoriālais iedalījums
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Teritoriālās vienības Platība
Upmalas pagasts
97,96 km²
Rožkalnu pagasts

111,52 km²

Vārkavas pagasts

78,58 km²

Vārkavas novada zemes bilance
kopplatība
28712,7
100 %

lauksaimniecības
zemes
15792,9
55 %

meži

krūmi

purvi

ūdeņi

pagalmi

ceļi

7015,3
24,5 %

927,3
3,2 %

2719,7
9,5 %

862,4
2,9 %

350,9
1,2 %

560,2
2%

pārējā
zeme
482,8
1,7 %

2.4. Iedzīvotāji
2.4.1. Dzīvesvietas deklarēšana

Deklarētas 84 personas, no tām deklarējušies elektroniski 51 personas.

2.4.2. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem

Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2016. ir 2125 (Vārkavas pagastā – 627, Upmalas pagastā – 780, Rožkalnu
pagastā – 718).

2.4.3. Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 246
Darbaspējas vecumā (15-64 g.): 1441
Pēc darbaspējas vecuma: 438

2.4.5. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Latvieši -1829; krievi -232; čigāni – 22; pārējie - 42

2.4.6. Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 2015. gads -18 (2014. g. – 17; 2013. g. – 14)
Mirstība 2015. gads – 37 (2014. g. - 42; 2013. g. – 20)

2.4.7. Laulības
2015. gads – 2 (reģistrētas Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā)

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

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

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2016.)

LV 90000065434
01.01.2015 – 31.12.2015
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste

288 km²
2125

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 „ Preiļu slimnīca” (līdz 2015. gada 27. jūlijam);
SIA „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija).






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

3.2. Vārkavas novada domes sastāvs
Vārkavas novada dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Atbilstoši „Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam” tika ievēlēti 9 deputāti no dažādām vēlētāju apvienībām:
Anita Brakovska („Mūsu laiks”), Antra Vilcāne („Jaunais kalums”), Helēna Ērgle („Mēs savam novadam”),
Mindaugas Bitinas („Mūsu laiks”), Edgars Vaivods („Mēs savam novadam”), Inta Kivleniece („Mūsu laiks”), Ilga
Pokšāne („Mūsu laiks”), Artūrs Štagars („Mēs savam novadam”), Pēteris Šņepsts („Par saimniecisku rīcību”).
2013.gadā deputātu sastāvs mainījās: deputāta pilnvaras pirms termiņa izbeidza Inta Kivleniece, un deputāta
mandāts apstiprināts Skaidrītei Mednei („Mūsu laiks”). Uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas
atvaļinājuma laiku no deputāta pilnvarām uz laiku atbrīvota Ilga Pokšāne. Deputāta pilnvaras tika apstiprinātas
Aināram Želvim („Mūsu laiks”). 2015. gada decembrī dome pieņēma lēmumu par I. Pokšānes deputāta pilnvaru
7

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015. GADU
izbeigšanu pirms termiņa, pamatojoties uz I. Pokšānes personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu.

3.3. Komitejas un komisijas
Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgās
komitejas: Finanšu komiteja - Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Artūrs Štagars, Pēteris Šņepsts,
Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - Antra Vilcāne
(komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ainārs Želvis; Attīstības un infrastruktūras pastāvīgā komiteja –
Skaidrīte Medne (komitejas priekšsēdētāja), Mindaugas Bitinas, Edgars Vaivods.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no deputātiem un
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidotas komisijas. Komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami
Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv. 2015.gadā Vārkavas novadā domē darbojās šādas
komisijas: Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā; Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā; Iepirkumu
komisija 5 cilvēku sastāvā; Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu
risināšanai 5 cilvēku sastāvā.
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 sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī – katra
mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst.10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja rīkojumu nav
noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs. Nepieciešamības
gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.
2015.gadā notikušas 13 komiteju sēdes, 19 domes sēdes, 6 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes
sēdēs pieņemti 262 lēmumi.

3.4. Vārkavas novada domes pārvalde
Vārkavas novada domes iestāžu personāls
Kopumā uz 2015. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 66 darbinieki un 9
deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja):
 domes administrācija (13),
 bāriņtiesa (1),
 pagastu pārvaldes (6),
 Sociālais dienests (4),
 Kultūras centrs (3),
 lauksaimniecība (2),
 sporta skola (4),
 komunālā saimniecība (19),
 civilā aizsardzība (1),
 autotransporta nodaļa (5),
 IAC "Vanagi" (1),
 novadpētniecības muzejs (2),
 bibliotēku vadītāji – (5).
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Vārkavas novada izglītības iestādēs 2015. gadā strādāja 68 darbinieki, no tiem 38 ir pedagoģiskie
darbinieki, 30 - tehniskie darbinieki.
Vārkavas novada domes administrācijā 2015. gadā strādāja 14 darbinieki, no tiem 9 sievietes un 5
vīrieši. Vārkavas novada domes administrācijas 6 darbiniekiem ir akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība
(bakalaurs vai bakalaurs ar specialitāti), 7 darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība, 1 - vidējā izglītība.
Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus un seminārus, lai darba procesā
tiktu ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās prasības.

3.5.Vārkavas novada pašvaldības iestādes
Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes:
 Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības
administrācija);
 Vārkavas novada sociālais dienests;
 Vārkavas vidusskola;
 Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde;
 Vārkavas pamatskola;
 Vārkavas novada bāriņtiesa;
 Rožkalnu pagasta pārvalde;
 Vārkavas pagasta pārvalde;
 Vārkavas novada kultūras centrs ar struktūrvienībām:
o Rožkalnu kultūras nams;
o Vārkavas tautas nams;
 Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs;
 Upmalas bibliotēka;
 Vanagu bibliotēka;
 Vārkavas bibliotēka;
 Rožkalnu bibliotēka;
 Arendoles bibliotēka;
 Dzimtsarakstu nodaļa;
 Vārkavas novada sporta skola;
 Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”.

3.6. Lietvedība
Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2015.gadā: juridisko personu – 984; fizisko – 809,
nosūtītie dokumenti – 660.

4. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN
TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
Vārkavas novada teritorijas plānojums
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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.”

5. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
2015. gadā turpinājās šādu projektu realizācija:

 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (paredzēts īstenot darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas
pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros). Kopējā summa 15495,37 EUR, ko veido
14086,71 EUR bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija 1408,66 EUR.
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: sociālais darbinieks. Attiecināmās izmaksas
25604,57 EUR, ESF 100% finansējums.

2015. gadā tika noslēgti šādi projekti:

 Tautas tērpu iegāde folkloras kopai “Volydzeite”. Kopējās attiecināmās izmaksas 4774,15 EUR; 90%
ESF finansējums un pašvaldības finansējums 477,43 EUR.
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: sociālais darbinieks. Attiecināmās izmaksas
25604,57 EUR, ESF 100% finansējums.
 Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā. Kopējās attiecināmās izmaksas 15890
EUR, ESF finansējums 85% - 13506,50 EUR.
 Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un iekārtošana. Kopējās attiecināmās izmaksas
3815,70 EUR - 90% ESF finansējums un pašvaldības finansējums 381,57 EUR.

2015. gadā uzsākti projekti:


Festivāls “Pyurs i Luode”,Latgales reģiona attīstības aģentūra un Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programmai 2015“ ietvaros,
kopējais piešķirtais līdzfinansējums pasākumam ir 1000 EUR.

7. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2015. GADĀ IZPILDĪTAIS UN
KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS
6.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji (EUR)
Posteņa nosaukums

2014.g.

2015.g.
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Apstiprināts
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Ieņēmumi kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas, iznomāšanas
Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

budžeta
izpilde
1 648127

budžeta
izpilde
1 668775
450 365
137 984

iepriekšējo
gadu (%)

budžets 2016.g.

14 821

101,2
92,61
96,86
0

1 516 257
449 005
120 068
1 000

2 619
8 998
10 108
30 101

1 668
8 916
17 956
28 687

63,69
99,09
177,64
95,3

150
450
10 606
23 660

947 526
19 138

986 326
18 499

104,1
96,66

900 118
11 000

486 312
142 463

6.2. Vārkavas novada pašvaldības izdevumu rādītāji (EUR)
Posteņa nosaukums

2014.g.
budžeta
izpilde

Pret
Apstiprināts
iepriekšējo budžets 2016.g.
gadu (%)

1 454 517

2015.g.
budžeta
izpilde
1 568 205

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

107,82

1 704 268

377 733
6 762
118 164
19 867
90 915

393 026
7 011
146 217
14 007
83 812

104,05
103,68
123,74
70,5
92,19

428 618
6 672
259 574
97 506
16 020

0
122 172
530 068
188 837

0
136 795
598 120
189 217

0
111,97
112,84
100,2

0
136 441
576 098
183 339

6.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
Posteņa nosaukums

2014.g.budžeta
izpilde

Apstiprināts
budžets 2016.g.

1 454 517

2015.g. budžeta
izpilde
1 568 205

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums
No pamatbudžeta izdevumiem
Darba devēja VSAOI
No pamatbudžeta izdevumiem
Komandējumi un dienesta braucieni
No pamatbudžeta izdevumiem
Pakalpojumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Krājumi, materiāli, energoresursi,
biroja preces

695507
47,82%
150 216
10,33%
720
0,05%
163 497
11,24%
125 319

726 883
46,35%
171 485
10,94%
1 519
0,1%
214 228
13,66%
125 932

711 477
41,75%
173 644
10,19%
2 377
0,14%
254 779
14,95%
155 484
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8,62
2 252
0,15
34 958
2,4%
14 919
1,03%
6 339
0,44%
116 116
7,98%
72 314
4,97%
72 359
4,97%

No pamatbudžeta izdevumiem
Izdevumi periodikas iegādei
No pamatbudžeta izdevumiem
Nodokļu maksājumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Procentu izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Subsīdijas un dotācijas
No pamatbudžeta izdevumiem
Sociālie pabalsti
No pamatbudžeta izdevumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
No pamatbudžeta izdevumiem
Kapitālie izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Kredīta atmaksa
Kapitālo izdevumu transferti

9,12%
2 458
0,14%
7 442
0,44%
8 000
0,47%
15 330
0,90%
72 656
4,26%
85 255
5%
194 836
11,43%
53 130
0

8,03%
3 217
0,21%
6 919
0,44%
7 086
0,45%
6 002
0,38%
88 511
5,64%
86 175
5,49%
114 240
7,28%
49 351
16007

92 194
0

6.4. Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu
rādītāji (EUR)
Posteņa nosaukums

2014.g.
budžeta
izpilde

Pret
iepriekšējo
gadu %

Apstiprināts
budžets 2016.g.

77 553
1 881
75 672

2015.g.
budžeta
izpilde
81 888
2 417
79 471

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds

105,59%
128,5%
105,02%

87 238
1 500
85 738

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

73 491

79 312

185%

114 794

67 470
3 071
2 950

25 032
1 424
52 856

37,1%
46,37%
1791,73%

114 164
630
0

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

73 491

79 312

%

114 794

70 420

76 702
2 610

108,92%
84,99%

110 678
2 152

3 071

6.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets (EUR)
Rādītāji
Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

2014.g.budžeta
izpilde
15 952

720
15 232
12

2015.g.budžeta
izpilde

0
0
0
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15 757

Izdevumi

773

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

Mērķis

Valsts kase

Vārkavas vidusskolas
ēkas remonts
Vārkavas vidusskolas
ēkas renovācijas
pabeigšana
Rožkalnu kultūras nama
remonta apmaksa un
krēslu iegāde
Autobusa iegāde
ELFLA projekta (Ceļa
vet.iecirknis-luterāņu
baznīca 0,00-2,1 km
rekonstrukcija
Projekta Vienotas
apkures sistēmas izveide
Vārkavā
ERAF projekta Vārkavas
novada Vecvārkavas
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

30.05.2003.

20.05.2023.

08.04.2004.

Valūta

2015.g.
sākumā

2015.g. beigās

EUR

Aizņēm.
līguma
summa
EUR
142 287

62 151

54 866

20.03.2024.

EUR

85 372

41 534

37 038

17.09.2008.

20.09.2018.

EUR

128 058

48 022

35 216

25.02.2013
01.10.2013

20.02.2020
20.09.2023

EUR
EUR

113 830
72 529

85 374
7 353

69 113
0

01.10.2013

20.09.2023

EUR

10 605

10 060

8 910

01.10.2013

20.09.2023

EUR

242 736

47 838

47 838

Kopā

795 525

302 332

252 981

6.6.2. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Galvojuma
summa

Neatmak sātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2015.g.sākumā

Neatmaks
ātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāša
nas
termiņš
2015.g.be
igās

Citadele
banka
Citadele
banka
Citadele
banka

Studiju
kredīts
Aizņēmēja
soc.vajadz.
Aizņēmēja
soc.vajadz.

Privātpersona

11.02.2006

14.06.2021

EUR

2561

583

398

Privātpersona

17.11.2006

14.06.2021

EUR

5691

1525

1453

Privātpersona

27.11.2006

14.06.2020

EUR

4098

1012

1012

Kopā

12350

3120

2863

6.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
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6.7.1. Debitoru parādi (EUR)
Posteņa nosaukums
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli
Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

2014.gads
75 139
5 421
48 654

2015.gads
74 102
5 418
49 904

Izmaiņas (+,-)

21 064

18 780

-2284

2014.gads
424 234
226 738
226 738
0
197 496
75 594

2015.gads
376 499
207 695
207 695

Izmaiņas (+,-)
-47 735
-19043
-19043

168 804
45 286

-28692
-30308

33735

3 830

-29905

40 490
566

46 303
929

+5813
+363

25 370

33 258

+7888

0
21 741

94
39 104

+94
+17363

-1037
-3
+1250

6.7.2. Kreditoru parādi (EUR)
Kreditori
Kreditori kopā
1.Ilgtermiņa saistības
1.1.Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2.Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
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

6.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12. 2015. (EUR)
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācijā
Kopā

5 160
5 160

6.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā novērtējums
Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2015. gadā
Īpašuma
nosaukums

Vērtība gada
sākumā,
EUR

Iegāde,
palielinājums
2015. Gadā
EUR

Izslēgts,
samazinājums
2015.gadā EUR

Nolietojums EUR

Vērtība gada beigās
EUR

Zemes gabali,
ēkas, būves kopā
-dzīvojamās ēkas
-nedzīvojamās ēkas
-transporta būves
-inženierbūves

5 412 157
166 661
977 997
2608064
933455

66591
1 700
19 496
43073
5768

22045
52 344
639
17125
0

3121241
85 698
637 522
2122376
275191

5522008
116 017
1 233 477
2652383
1128323
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-pārējais
nekustamais
īpašums
-zeme
Bioloģiskie un
pazemes aktīvi
Pārējie
pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu
izveidošana un
nepabeigto
celtniecības
objektu izmaksas

426 729

0

0

454

1 394

299 251

97 709

6 546

0

390 414

24 967
691 603

396
46 855

210
14 081

0
357 431

25 153
728 587

14 174

21 056

14 174

0

2 296

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir zeme un mežaudze 695,5336 ha, kas pa lietojuma veidiem sadalās
šādi:






zeme zem ēkām un būvēm
kultivētā zeme
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
mežaudze
pārējā zeme

182,8746 ha
586,2366 ha
36.9 ha
49,62 ha
128,24 ha

146 651 Eur
194 261 Eur
2 100 Eur
24 985 Eur
47 402 Eur

No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar bilances
vērtību 54 824,85 EUR, nedzīvojamās ēkas ar vērtību 319 805,90 EUR, dzīvojamās ēkas ar vērtību 19 323,49
EUR, transporta būves ar vērtību 64 570,26 EUR un pārējais nekustamais īpašums ar vērtību 21 620,50 EUR.

6.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2015. gadā (EUR)

Zeme
Ēkas
Kopā

Atlikums uz
01.01.2015
38967,37
4859,93
43827,30

Aprēķināts

Samaksāts

112008,60
28752,49
140761,09

109256,24
28727,76
137984,00

Atlikums uz
01.01.2016.
41719,73
4884,66
46604,39

Soda naudā samaksāts 8418,79.

8.

INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2015. GADĀ

7.1. Pieņemtie saistošie noteikumi
Nr.95

27.01.2015.(protokols
Nr.3/9)

Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.
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Nr.96

03.02.2015.(protokols
Nr.4/4)

Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā bezdarbniekus iesaista algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā".

Nr.97

24.02.2015.(protokols
Nr.5/8)
24.02.2015.(protokols
Nr.5/12)

Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez
vecāku gādības.
Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.99

24.03.2015.(protokols
Nr.6/1)

Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.100

26.05.2015.(protokols
Nr.9/1)

Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.101

16.06.2015. ārk. protokols
Nr.10/1

Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.102

26.08.2015. (prot Nr.13/2)

Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.103

27.10.2015.(prot.Nr.16/1)

Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.104

03.11.2015.(prot.Nr.17.,1&) Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam".

Nr.105

29.12.2015. (prot.Nr.19/3&) Vārkavas novada domes 2015.gada 29.decembra saistošie
noteikumi Nr.105 "Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.63 "Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vārkavas novadā".

Nr.98
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Nr.106

29.12.2015. (prot.Nr.19/4&) Vārkavas novada domes 2015.gada 29. decembra saistošie
noteikumi Nr. 106 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2014.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus
meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”.

Nr.107

29.12.2015.
(prot.Nr.19/12&)

Vārkavas novada domes 2015. gada 29.decembra saistošie
noteikumi Nr.107„Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.–2026.
gadam”.

7.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2015. gadā

Līguma
priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja mājas
lapā

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Iepirkuma
uzvarētāja
nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Tautas tērpu
iegāde bērniem
projekta „Tautas
tērpu iegāde
folkloras kopai
„Volyudzeite”
ietvaros

VND/2014/7

19.12.2014

05.01.2015

SIA „ANVI AM”

4774,15

Juridisko
pakalpojumu
sniegšana
Vārkavas novada
pašvaldības
vajadzībām

VND/2015/1

12.02.2015

23.02.2015

SIA „A&A
Juridiskie
pakalpojumi”

15600,00

Cenu apzināšana
Vārkavas tautas
nama telpu
remontam

VND/2015/2

25.02.2015

SIA „BORG”

4817,47

Cenu apzināšana
Vārkavas novada
domei piederošo
SIA Preiļu slimnīca
kapitāldaļu
novērtēšana

VND/2015/3

18.02.2015

SIA „Biznesa
800,00
konsultantu grupa”,
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Malkas piegāde
VND/2015/4
Vārkavas novada
pašvaldības
iestāžu vajadzībām
2015.gadam

27.02.2015

Vārkavas novada
autoceļu un ielu
ikdienas
uzturēšanas darbi
2015 .gadā

VND/2015/5

24.04.2015

Ārējo kanalizācijas
tīklu izbūve
Vecvārkavā un
Vārkavā

VND/2015/7

Degvielas piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības
transporta
vajadzībām

VND/2015/8

Elektroenerģijas
piegāde Vārkavas
novada
pašvaldības
vajadzībām

1.un 3.daļa ZS
„Šņepstu
Jaunāres”

10.03.2015

1.daļa 4 656.00, 2.daļa 2
625.60, 3.daļa 12 610.00,
4.daļa 328.20

2. un 4.daļa SIA
Olemus,

1.daļa VAS
Latvijas autoceļu
uzturētājs,

12.05.2015

2.,-9.daļa SIA
Neitrino

1.daļa 27324,00, 2.daļa
2316,20, 3.daļa 1494,40,
4.daļa 1296,80, 5.daļa
8785,20, 6.daļa 5812,60,
7.daļa 10701,00 8.daļa
9164,00, 9.daļa 9860,00

27.04.2015

SIA „BORG”

Vecvārkavā 2520,53,
Vārkavā 3100,58

29.04.2015

09.06.2015

SIA RusLatNafta

31296,00

VND/2015/9

06.05.2015

19.05.2015

AS Latvenergo

39039,00

Vārkavas muižas
pils jumta remonts
un IAC Vanagi
zāles grīdas
nomaiņa

VND/2015/10

14.05.2015

29.05.2015, 09.06.2015

I un II daļas Spero- I daļa 11 238,66, II daļa
SK, III daļa SIA
4546,34 III daļa 10719,11
Nordserviss

Pārtikas
produktu
piegāde
Vārkavas
novada domes
iestādēm

VND/2015/12

26.06.2015

Bruģa celiņu
VND/2015/13
izbūve Vārkavas
vidusskolas
teritorijā

21.07.2015

I daļas A/S Preiļu
siers, II daļa SIA
Žabo,

I daļa 6747,58,

SIA „Structum”

13 775,56

II daļa 7828,11, IIIdaļa
295,20 , IV daļa 1951,97,
III, IV, V, VI, VIII, XI, Vdaļa 56,64,
XIII, XIV daļas SIA
Marijas centrs, VII,
VI daļa 1062,72 , VII daļa
IX daļas SIA
1165,43
„Futurus Food”, X,
XII daļas SIA „Vecā
VIII daļa 503,72, IXdaļa
maiznīca”
988,40, Xdaļa 1239,60,
XIdaļa 1468,13, XII daļa
2727,60, XIII daļa256,36 ,
XIV daļa 276,00
11.08.2015

25.08.2015
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Būvprojekta izstrāde VND/2015/17
Vārkavas novada
Rožkalnu pagasta
ceļa Kvedervecumi –
Krievu purvs 0,001,00 km pārbūvei

02.12.2015

15.01.2015

IK “METRS”

1462.00

Lietota
mikroautobusa
iegāde Vārkavas
novada Vārkavas
pagasta pārvaldes
vajadzībām

VND/2015/18

03.12.2015

15.12.2015

Daniēls Pūdžs

7400,00

Remontdarbi
Vārkavas novada
domei piederošajā
ēkā Vanagu IAC

VND/2015/19

07.12.2015

18.12.2015

SIA “LD Būve”

7798.13

Derīgo izrakteņu
atlikušo krājumu
aprēķināšana
(inventarizācija).

VND/2015/20

11.12.2015

15.01.2016

SIA “Vides konsultāciju
birojs’

6479,36

“Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Vārkavas novadā

VND/2015/21

11.12.2015

25.01.2016

Pārtraukts 25.01.2016

Vārkavas novada
VND/2015/22
pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi
Vārkavas novadā
2015.un 2016.gada
ziemas sezonā

17.12.2015

13.01.2016

I daļā ” SIA “Z 45’

I daļā ” par 1 km 8,60EUR,

II daļā ” SIA “Z 45’

II daļā par 1 km 8,60EUR,

III daļā ZS “Druvas”

III daļā par 1 km 15,95 EUR.

7.3. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi
2015. gadā
Ūdens noteces izveide ceļam Vet. Iecirknis – Luterāņu baznīca: grāvja (130 m) rakšana, caurtekas
izbūve (diametrs 40 cm, garums 6 m).
Ceļa Brieži - Jadvigova – Strodi labošana: posmam 300 m grants kārtas seguma 15 cm uzklāšana
(klātnes platums 4,5 m), (no 1,4 km - līdz 1,7 km); posmam 200 m grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana
(klātnes platums 4,5 m); (no 2,1 km - līdz 2,3 km); posmam 200 m² grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana (2,5
km); posmam 100 m² grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana (0,6 km); posmam 100 m grants kārtas seguma
10 cm uzklāšana (klātnes platums 4,0 m), (no 5,2 km – līdz 5,3 km).
Ceļa Arendole – Aizalksne labošana: sāngrāvja 60 m rakšana (no 2,2 km – līdz 2,3 km); caurtekas
izbūve (diametrs 40 cm, garums 8 m), (0,25 km); bedru, iespiedumu aizbēršana 100 m² (2,4 km).
Ceļa Krustceles – Dolgais Bors labošana: sāngrāvju tīrīšana (izsakņošana) 520 m (no 3,0 km – līdz 3,3 km.
Sāngrāvja izrakšana 150 m (no 2,8 –līdz 3,0 km). Divu nobrauktuvju ierīkošana (3,0 km); posmam 340 m grants
kārtas seguma 10 cm uzklāšana (klātnes platums 4,5 m), (no 2,9 km – līdz 3,3 km); sāngrāvju tīrīšana
(izsakņošana) 600 m (no 0,0 km – līdz 0,3 km); posmam 200 m grants kārtas seguma 15 cm uzklāšana
(klātnes platums 4,5 m), (no 0,0 km – līdz 0,2 km.
Ceļa Piliškas – Vēverauka labošana: sāngrāvju tīrīšana (izsakņošana) 1100 m (no 0,9 km – līdz 1,5
km); sāngrāvja izrakšana 400 m (no 1,5 km – līdz 1,7 km; caurtekas izbūve (diametrs 40 cm, garums 7 m),
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(1,95 km); caurtekas izbūve (diametrs 40 cm, garums 7 m), (0,95 km); caurtekas galu sakārtošana (diametrs
1500 cm, garums 12 m).
Ceļa Gateris – Kaļvi labošana: posmam 100 m grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana (klātnes
platums 4,5 m) - no 2,8 km – līdz 2,9 km.
Ceļa Lidlauks – Ašenieki labošana: caurtekas izbūve (diametrs 40 cm, garums 9 m), (2,3 km);
caurtekas izbūve (diametrs 40 cm, garums 7,5 m), (1,7km); bedru, iespiedumu aizbēršana 200 m² (1,8 km).
Ceļa O. Streiko māja – P. Lauska mājas labošana: posmam 790 m grants kārtas seguma 10 cm
uzklāšana (klātnes platums 4,5 m) - no 0,0 km - līdz 0,8 km.
Ceļa P. Lauska mājas - Gavariškas labošana: posmam 850 m grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana
(klātnes platums 4,5 m), (no 0,2 km – līdz 1,1 km).
Ceļa Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava labošana: sāngrāvju izrakšana 1000 m;
posmam 500 m grants kārtas seguma 10 cm uzklāšana (klātnes platums 4,5m) - no 1,0 km – līdz 2,0 km.

7.4.Vārkavas novada sociālais dienests
Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma, pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”, „Par
papildus materiālās palīdzības sniegšnu Vārkavas novadā”, „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Vārkavas
novadā”. 2015. gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, kurš valstī ir
noteikts 49.80 eiro pieaugušajām personām un 49.80 eiro bērniem, kā arī mājokļa pabalsts 71.00 eiro apmērā.
Tika izstrādāti Vārkavas novada saistošie noteikumi Nr. 97 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem,
kuri palikuši bez vecāku gādības”.

Izmaksātie pabalsti 2015. gadā:

Kopā izlietots: 107 081 eiro
Ģimeņu skaits: 276
Personu skaits: 875
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 6996 eiro
Dzīvokļa pabalsts: 2556 eiro
Pusdienu apmaksa skolā: 16915 eiro
Bērnu izglītošana: 2134 eiro
Vienreizējie medicīnas pabalsti: 5355 eiro
Pabalsts audžuģimenēm: 8308 eiro
Ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības: 2945 eiro
Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 33211 eiro
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: 655 eiro
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: 3591 eiro
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 1511 eiro
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 3424 eiro
Apbedīšanas pabalsts: 2029 eiro
Pabalsts pēc ieslodzījuma: Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: 216 eiro
Valsts finansētais asistentu - pavadoņu pakalpojums: 17940 eiro
Pabalsts personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 660 eiro
Pabalsts represētām personām vienu reizi gadā: 520 eiro
Mājokļa pabalsts bērniem bāreņiem: 307 eiro
Sociālais dienests sadarbojas ar: Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm; Latvijas
sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām; Valsts Nodarbinātības aģentūru; Valsts Sociālās apdrošināšanas
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aģentūru; Valsts Sociālās Integrācijas aģentūru; Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļu; AS „Latvenergo”;
Bētānijas Domikāņu Māsu klosteris – humānās palīdzības apģērbu saņemšana; Mazturīgo atbalsta biedrību
„Dace” – humānās palīdzības apģērbu saņemšanā; biedrību „Ascendum” - bērnu kultūras projektu „Garā pupa”
organizēšanā un realizēšanā; fonds „GLORIA PATRI” - sagādāja datorus 13 ģimenēm; bērnu krīzes centriem;
veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm; probācijas dienestu; Valsts policiju, nepilngadīgo
lietu inspektoriem.

7.5. Vārkavas novada bāriņtiesa
2015. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās
ar vecākiem un citām personām, kā arī personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, savas kompetences ietvaros
ir pieņēmusi 22 lēmumus:
7 lēmumi par audzuģimeņu lietām, 2 lēmumi par nepilngadīgo mantas pārvaldīšanas lietām, 8 lēmumi
par aizbildnības lietām, 1 par aizgādņa iecelšanu mantojumam,1 par adopcijas lietām, 2 lēmumi par valsts
sociālā pabalsta pāradresēšanu, 1 lēmums par pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu bērna tēvam.
Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti.
Ārpusģimenes aprūpē (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) kopumā atrodas 16 novada
bērni: 10 bērni ir aizbildņu ģimeņēs, 5 bērni audžuģimenēs, institūcijās - 1 novada bērns. Pārskata gadā
bāriņtiesa nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi 2 bērniem. Šobrīd Vārkavas novada bāriņtiesas pārraudzībā, kur
lēmumus par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmušas citas bāriņtiesas, ir 5 aizbildņu ģimenes,
kurās tiek audzināti 6 bērni.
2015. gadā Vārkavas novadā izveidojās pirmā audžuģimene, kur bāriņtiesa pieņēma lēmumu par
audžuģimenes statusa piešķiršanu, lai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi
līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiktu adoptēts vai viņam
nodibināta aizbildnība.
Aizbildņiem katru gadu jāiesniedz atskaites par nepilngadīgo audzināšanu, veselību, mantas
saglabāšanu un tās sastāvu. Ne retāk kā reizi gadā tiek pārbaudīti aizbildnībā esošo bērnu dzīves apstākļi,
noskaidrots bērnu un aizbildņu viedoklis par savstarpējām attiecībām, problēmām audzināšanā un izglītošanā,
meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot gadījumus, kad bērniem netiek nodrošināta
pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas un
ārpusģimenes aprūpes veida maiņu. 4 personām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja, iecelts aizgādnis.
Bāriņtiesu likuma 17. panta 5. punkts paredz bāriņtiesai informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu
atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām
nepieciešama palīdzība. Vairāk kā par trīs ģimenēm, ar sešiem bērniem tika paziņots un lūgts novada
Sociālajam dienestam veikt sociālo darbu.
Darbs ar ģimenēm un bērniem tiek plānots tā, lai visu institūciju sadarbības rezultātā bērni no ģimenes
būtu jāizņem tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī lai varētu ģimenēs atgriezt tos bērnus, kuri ir agrāk
tikuši nodoti ārpusģimenes aprūpē: aizbildnībā, audžuģimenē.
Bāriņtiesa sadarbojas ar Vārkavas novada Sociālo dienestu, bāriņtiesām citās administratīvajās
teritorijās, tiesām, bankām, kā arī pārējām valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un
organizācijām, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu
bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus.
Bāriņtiesa sniegusi dažādas konsultācijas iedzīvotājiem: gan vecākiem, gan bērniem, bērnu tiesību
aizsardzības un notariālo apliecinājumu, mantojuma kārtošanas jomā.
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Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriņtiesas kompetences
jautājumos un ar fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 114 dokumenti, savukārt
bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 86.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pārskata gadā veikusi 137 notariālos apliecinājumus: darījumu aktu projektu
sastādīšana un apstiprināšana, pilnvaru, kopiju apstiprināšana, parakstu apstiprināšana, līgumu un lūgumu
zemesgrāmatai sastādīšana un apstiprināšana, testamenta un citu darījuma dokumentu sastādīšana, iekasēta
valsts nodeva: 1228,- EUR apmērā.

7.6. Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2015. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un
Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu” ik mēnesi
tika nodarbinātas personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai. Iesaistītās personas galvenokārt tika
nodarbinātas teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos
palīgdarbos pirmskolas izglītības iestādē.
Uzturētas kārtībā sešas kapsētas, baznīcas, piemiņas pieminekļi.
Lielākie remonti notika Rožkalnu bibliotēkā, viena telpa tika pie jaunas grīdas.
Plastikāta durvju maiņa ieejai no veikala puses.
Veikti vairāki labošanas un piekrāsošanas darbi pārvaldes ēkā. Labiekārtotas puķu dobes. Noformētas
iekštelpas, gan arī ārpus telpām.
Sadarbība ar biedrību “Dzintars 2007” projekta īstenošana “Bērnu priekam un atpūtai Rimicānos”. Labdarības
pasākums “Nāc līdzās Ziemassvētkos”. Pēc koncerta ar ziedojumiem apciemoti vientuļie pensionāri.
Zemesgrāmatā ierakstīta trīsstāvu māja Rimicānos, Saules 14. Uzbērts mājas pagalms.
Slēgti vairāki līgumi par KN telpu nomu, zveju Lielajā Kalupes ezerā.

7.7. Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagasta pārvaldē 2015. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs -saimniecības pārzinis, apkopēja (0.5 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti darbā 4
kurinātāji. Pašvaldības finansējums Vārkavas pagasta pārvaldei 2015. gadā bija 68073 EUR.
Vārkavas pagasta pārvalde:
1) pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pieņem samaksu par
domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem (2015. gadā Vārkavas pagasta pārvaldē iekasēti
maksājumi par 17095 EUR);
2) nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, (reizi mēnesī izmaksājami vidēji 10 pabalsti);
3) pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus;
4) sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
5) izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišku ciemu;
6) organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
7) iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu,
ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2015. 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 5 personas
otrajā pusgadā. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos Vārkavas Tautas namā,
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Vārkavas pamatskolā, novadpētniecības muzejā. Tika izgatavots un uzstādīts jauns ziņojumu dēlis, veikta
laternu nomaiņa caurteku galu atbrīvošana no apauguma, pašvaldības ceļa malu sakopšana.
2015. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkoti trīs Valsts Probācijas dienesta klienti piespiedu
darbu veikšanai. No ceļa malu kopšanas sagatavoti 88.9 m³ malkas pagasta pārvaldes katlu mājai. Pārvalde
iegādājusies automašīnu VW CARAVELLE par 7400 EUR. Tika iegādāts dzīvoklis Piliškās par 1490 EUR, kur ir
ierīkota Saieta vieta pašvaldības darbinieku pieņemšanām un svētku pasākumiem. Iepriekš pašvaldība to
nomāja no VAS Latvijas Pasts. 2015. gada vasarā tika uzstādīts iztrūkstošais žogs apkārt attīrīšanas iekārtām
un nosēddīķu teritorijai, kā arī veikta zemes uzmērīšana šim objektam. Vārkavas ciema centrā pie autopieturas
tika izveidots atkritumu šķirošanas laukums.

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

Kultūras norises 2015. gadā
Norises

Norišu skaits

Valsts un tradicionālie svētki
koncerti
izrādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

7
6
1
15
1

Aptuvenais
apmeklētāju skaits
1070
1160
150
2240
150

Valsts un tradicionālie svētki

Norišu
skaits
7

Aptuvenais
apmeklētāju
skaits
1070

Ģimeņu svētki veltīti valsts dibināšanas gadadienai
Valsts svētki
Līgo pasākums
Jaunības svētki
Bērnības svētki
Lieldienu pasākums
Ziemassvētku pasākums
Koncerti
Sieviešu dienai veltīts koncerts

1
1
1
1
1
1
1
6
1

120
300
100
150
150
100
150
1160
200

Norise
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Vārkavas brīvdabas estrādes atklāšanas koncerts
Raxtu raxti koncerts NS ietvaros

1
1

120
350

Pašdarbnieku koncerts novada svētku ietvaros
Pašdarbības kolektīvu koncerts
Ziemassvētku ieskaņu koncerts
Izrādes
Līvānu amatierteātra izrāde
Izklaides sarīkojumi
Gada nogales balle
Starij Novij God
Trakākā ballīte Rimicānos
Valentīndienas balle
Balle pirms gavēņa
Muzeju nakts
Tautas mākslas festivāls ‘’Pyurs i Luode’’
Novada svētki
Senioru pēcpusdiena
Lauksaimnieku balle
Pasākums Vecvārkavas estrādē
Trakākā ballīte Upmalā
Vecvārkavas estrādes sezonas atklāšana
Citi
Bērniem (Ziemassvētku eglīte)
Gadatirgus

1
1
1
1
1
15
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

200
250
40
150
150
2240
200
100
150
100
80
150
250
500
100
100
160
150
200
250
100
150

Amatiermākslas kolektīvi

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 13) senioru
deju kopa „Dzīves virpulī” (dalībnieku skaits 11), Arendoles bibliotēkas telpās mēģina folkloras kopa „Dzeipurs”
(dalībnieku skaits 8). Vārkavas tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Melodīva” (dalībnieku skaits
12), senioru deju kopa „Odziņas”, (dalībnieku skaits 12).
Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava” (dalībnieku skaits 10), deju grupa
„Pašām patīk” (dalībnieku skaits 8), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11) uz mēģinājumiem pulcējas
Vārkavas vidusskolas zālē, kur norisinās arī šova deju grupas „O.K. dance” mēģinājumi (dalībnieku skaits 38),
bet Vanagu pamatskolas zālē uz mēģinājumiem dodas sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku
skaits 8) un vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Vanagi” (dalībnieku skaits 18).
Kopumā novadā darbojas 11 dažāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie ansambļi,
viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautu deju kolektīvs, trīs folkloras
kopas, divas senioru deju kopas, viena šova deju grupa ar kopējo dalībnieku skaitu 149. Novadā darbojas divi
neatkarīgi kolektīvi - amatierteātru kopas: Upmalas teātra draugu kopa un Vārkavas pašdarbnieku teātris.
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7.9. 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.
Savu misiju muzejs - centrs veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas,
pētniecības un komunikācijas politikas, kuras 2014. gadā tika apstiprinātas Vārkavas novada domes sēdē.
Muzeja krājumu uz 31.12.2015 veido 615 vienības, t. sk., pamatkrājumā 163 vienības, jauniegūtas 13 vienības.
Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir privātpersonu dāvinājumi.
Vārkavas novadpētniecības muzejā 2015. gadā ir divas patstāvīgās ekspozīcijas. Pirmā - „ Cilvēks –
mākslinieks, kurš veido dzīvi”, kurā ir iekļauta informācija par pirmo tautskola Latgalē zemnieku bērniem,
ievērojamiem novadniekiem un novada vēsture. Vārkavas novada rokdarbnieku darba istaba, kurā var
nodarboties ar aušanu, adīšanu, tamborēšanu un apskatīt rokdarbnieču darbus. Muzeja otrā patstāvīgā
ekspozīcija „Lauku sēta” atrodas klēts - muzeja telpās. Muzeja otrajā (Kovaļevsku iela 6) stāvā atrodas „Radošo
mākslu salons”, kurā ir izvietoti Vārkavas novada mākslinieku darbi: gan vārda māksla, gan foto māksla, gan
gleznas, zīmējumi, rokdarbnieču un amatnieku darinājumi.
Muzeja ikdienas un rīkoto pasākumu apmeklētāju kopskaits
Mērķauditorija/ gadi
Apmeklētāju skaits: KOPĀ
MUZEJĀ
t.sk. individuālie

2015
1295
563
136

Apmeklējumi grupās:

127

t.sk. skolēnu grupas
pieaugušie
Izstāžu apmeklētāji

46
81
300

Pasākumos kopā
Barikāžu atceres diena
Meteņdienas pasākums
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Lieldienu pasākums pie tautas nama
Muzeju nakts pasākums
Pēterdienas pasākums Vārkavas estrādē
Miķeļdienas pasākums
Lāčplēša dienas pasākums

732
130
80
155
60
130
45
86
46

2015.gadā turpinās muzeja – klēts ekspozīciju un pamatekspozīciju papildināšana un iekārtošana.
Muzejs 2015.gadā gatavojās akreditācijai, kura notika 24.10.2015. Novadpētniecības muzejs 2015. gadā
piedāvāja jau esošos ekskursiju maršrutus:
1) Vārkavas pagasta kultūrvēstures vietas (šo maršrutu var izbraukt arī velotūrisma mīļotāji);
2) ekskursija pa Vārkavas novadpētniecības muzeju;
3) tika piedāvāti apskates objekti arī pa Vārkavas novada teritoriju.
Pārskata gadā novadītas 6 ekskursijas muzejā un 2 pa novada teritoriju.
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7.10. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
7.10.1. Upmalas bibliotēka

Vārkavas novada Upmalas bibliotēka akreditēta 2014. gada 11. jūnijā. 2019. gadā ir kārtējais bibliotēkas
akreditācijas gads.
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 430
 Reģistrētie lietotāji: 245 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam - 97).
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2839, 4972.
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 413
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 27 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 12 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 35 EUR


Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi

Eksemplāri
119
62

EUR
999
454

Projekti
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156



Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un preses izdevumi.



Abonētie preses izdevumi: 14 dažādu nosaukumu izdevumi: Annas Psiholoģija, Biškopis, Ieva, Ievas
Māja, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Ievas Stāsti, Mājas Viesis, Patiesā
Dzīve, Privātā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Novadnieks.



Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti 694 EUR. Dāvināti žurnāli Rīgas Laiks, Putni Dabā, Enerģija
un Pasaule.
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi:















iespieddarbu izsniegšana uz mājām;
iespieddarbu izmantošana lasītavā;
konsultāciju un uzziņu sniegšana;
internets;
Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs;
kopēšana, skenēšana, dokumentu elektroniska nosūtīšana;
CD rakstiekārtas;
„Lursoft” laikrakstu bibliotēka (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);
datu bāze „Letonika” (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);
www.filmas.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā);
konsultācijas datora un interneta lietošanā;
starpbibliotēku abonements;
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcija "Periodika" .
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Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 11 darba
vietas, 6 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneriss un 1 multifunkcionālā iekārta.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
2013

2014

2015

Lasītāju skaits
līdz 18.g.

96

92

97

Apmeklējums

1048

1050

1187

Izsniegums

191

376

487

Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek ciešā sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas vadību un Vārkavas
vidusskolas bibliotekāri Melitu Pastari, jo jāsakaņo mācību stundu plāni, kā arī pasākumu laiks un norises
vietas, lai netraucētu mācību procesam. Bibliotekārajā darbā tik pielietotas plaša spektra darba metodes –
bibliotekārās stundas, lekcijas, darbs skolas un novada bibliotēkas mainot darba vidi, labos laika apstākļos
atsevišķas nodarbības rīkojot ārā, Vārkavas muižas parkā. Lielāki pasākumi noris skolas svinību zālē.
Nodarbības liela vērība tiek pievērsta tam, lai bērni iepazītu bibliotēku vidi, iekārtojumu un spētu pilnībā
izmantot bibliotēkas sniegtās iespējas un resursus. Atsevišķi tiek uzsaitīti bērni, kas ierodas pasākumos, kas
tiek pieskaitīts pie apmeklējuma. Pamatā bērniem un jauniešiem domāto literatūras krājumu veido projekta
„Bērnu žūrija” grāmatu krājums.

Bērnu grāmatas

2013

2014

2015

392

420

454

Iegādājoties grāmatas, jāņem vērā tas, ka Vārkavas vidusskolā ir ļoti labi apgādāta bibliotēka, kuras
pakalpojumus bērni labprāt izmanto. 1 - 4. klašu skolēni bez pavadoņa nedrīkst iziet no skolas, tādēļ vairāk
pievēršamies dažādiem pasākumiem. Bibliotekārās stundas notiek abās bibliotēkās, to nosaka stundu tematika.
Piemēram, datu bāze Letonika ir pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā, skolā tai nav pieejas. Šīs stundas
notiek novada bibliotēkā, arī sākumskolas skolēniem nodarbības par bibliotēkas uzbūves pamatprincipiem un
iespējām palīdzēt mācību darbā. Kopā ar bērnu vecākiem noris „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi, kur ne
tikai katrs bērns saņem pateicību par savu darbu, bet arī vecāki saņem dažādas balvas par dalību „Bērnu
žūrijā”. „Bērnu žūrijas” dalībniekiem organizējam ekskursijas uz kādu no kultūrvēsturiskām vietām. Bija iespēja
uzkāpt Kalupes luterāņu baznīcas tornī un vērot apkārtni, bet par baznīcas celšanas gaitu un tās vēsturi stāstīja
Emīlija Kancāne, apmeklējām z/s „Egles”, kur varēja iepazīties ar Valentīna Kukļa senlietu privātkolekciju
„Zemnieka dvēseles prieks”. Brāļu Skrindu muzejā varēja iepazīties ar izcilāko Latgales kultūras darbinieku
dzīves gājumu, kas ir piedzīvojumiem bagāts, kā arī uzdrīkstēšanās un uzņēmības pilns, ka dzīvē var izdarīt
ļoti daudz pat šķietami neiespējamo, ja vien netlaidīgi virzās uz savu mērķi.
2015. gadā skolēnus aicinājām būt vērīgiem interneta vidē. Kā liecina dažādi masu mediji, šis
jautājums ir arvien aktuāls. 2015. gadā pasākumu „Drošs internets” rīkojām skolas lielajā zālē skolēniem no 1.27
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12. klasei. Gandarījumu sagādāja tas, ka arī vidusskolas skolēni klausījās ļoti uzmanīgi un ņēma aktīvu dalību,
atbildot uz konkursa jautājumiem un piedaloties klases prezentācijās par drošu internetu, lai atkārtotu un
nostiprinātu lekcija dzirdētās zināšanas, kā sevi pasargāt e-vidē.
Veiksmīgs izrādījās pasākums „Siera ceļš”. Pasākuma jēga bija parādīt pamatskolas skolēniem, ka
lauku vide pieļauj tādas pašas biznesa attīstības iespējas kā pilsētā. Pasākumā piedalījās lauku konsultanti un
jaunās lauku uzņēmējas, kas dalījās pieredzē, kā veidot savu uzņēmumu, kā arī bērniem bija iespēja degustēt
lauku sētās tapušo produkciju. Bērni reāli ieraudzīja iespēju strādāt arī laukos, veidot savu dzīvi ārpus pilsētām,
ja urbanizētā vide viņiem nepatīk un savu nākotni pilsētās nesaskata, bet domā, ka laukos nav iespēju nopelnīt
iztikai. Šo pasākumu atbalstīja novada priekšsēdētāja Anita Brakovska, degustācijai piedāvājot arī pašas
veidotos sierus, kas garšu konkursā saņēma pirmo vietu. Savus sierus degustācijai piedāvāja arī vairākas siera
meistares no tuvākās apkārtnes.
Kā katru gadu, skaistas un dzejiskas bija septembra Dzejas dienas, kā arī jau tradicionālā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kuras laikā bērni mācījās veidot savstarpēju saskarsmi un nogludināt
aizvainojumus. Ar lielu vērienu, ar lielo torti, gan bez svecītēm, svinējām Gada rakstnieka dzimšanas dienu.
2015. gadā tas bija Māris Rungulis ar 65. dzimšanas dienu.
Lai veiksmīgi noritētu šie pasākumi, nepieciešams sadarboties ar dažādām organizācijām. Pamatā
sadarbība notiek ar Vārkavas vidusskolu, 2015. gadā sadarbojāmies arī ar lauku uzņēmējdarbības konsultanti
Jolantu Augšpūli, lauku attīstības konsultanti Ilgu Ušacku, mājražotājām Ilzi Solu un Aļonu Karnicku.
Pasākumus atbalstīja novada vadība.
Tradicionāli veiksmīgāka lasīšanas veicināšanas programma ir „Bērnu žūrija”, kas piesaista vislielāko
dalībnieku skaitu. Vēl lasīšanu veicina dažādi pasākumi, kuriem jāgatavojas. Piemēram, Mirdzas Kļavas
dzimšanas dienai veltīts pasākums, lai sagatavotos dažādiem jautājumiem par rakstnieci, bija nepieciešams
iepriekš izlasīt vairākas grāmatas.
Lai veidotu dažādas aktivitātes darbā ar bērniem, bibliotekārājā darbā nepieciešams atbalsts un
padoms no citiem darbiniekiem, dažādas pieredzes apmaiņas vai lekcijas.
Tomēr lauku vidē vislielākās problēmas sagādā attālumi starp bibliotēku un iedzīvotājiem, kā arī tas,
ka vasara ir vislielāko darbu laiks. Mazie bērni bieži nevar apmeklēt bibliotēku vecāku aizņemtības dēļ. Ir
problēmas ar transportu, tādēļ aktīvākais laiks darbā ar bērniem aizvien paliek skolas laiks.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Vārkavas novada Upmalas bibliotēkai nav pašai savas mājas lapas. Visa informācija par bibliotēkām
atrodama novada mājas lapā www.varkava.lv. Turpat mājas lapas fotogalerijā tiek ievietotas pasākumu
fotogrāfijas, kur ar pasākuma norises atspoguļojumu var iepazīties jebkurš interesents. Bibliotēka izmanto
Bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Bibliotēkas darbs tiek pilnībā automatizēts.
Novadpētniecības darbs
2015. gadā novadpētniecības krājums tiek papildinātas mapes par novada kultūras dzīvi un jaunajiem
zemniekiem. 2015. gadā Vārkavas novada muižas pilij atzīmējām 150. gadskārtu. Šim notikumam par godu
sadarbībā ar Vārkavas pagasta novadpētniecības muzeju un Upmalas bibliotēku Vārkavas novada kultūras
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centrā tika rīkota fotoizstāde „Vārkavas muižai 150”. Vecākās izstādītās fotogrāfijas bija no 20. gs. 20.-30.
gadiem, jaunākās – mūsdienu fotogrāfijas. Pēc izstādes nolēmām, ka jāvedo pastāvīga ceļojošā izstāde, ko
varētu piedāvāt arī citim novadiem.
Projektizstrāde
2015. gadā Upmalas bibliotēkā atbalstītais projekts bija „Bērnu žūrija”. Dalība projektā arī ir nozīmīgākais
veids, kā veicināt bērnu un viņu vecāku lasīšanu. Arī bērnu vidū „Bērnu žūrija” ir populārākais pasākums, tam
tiek izdalīti visvairāk līdzekļu un ielikts vislielākais darbs.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Upmalas bibliotēkai metodiskajā darbā visnozīmīgākie ir Preiļu Galvenās bibliotēkas sniegtie
pakalpojumi. Preiļu bibliotēkas rīkotie semināri, mācību kursi, pieredzes apmaiņas pasākumi ir nenovērtējams
palīgs bibliotekārajā darbā. Tikšanās ar kolēģiem, jaunas idejas, tā ir patīkama pārmaiņa ikdienā, tās rosina
ieviest jauninājumus savā bibliotēkā. Jaunas zināšanas uzlabo un pilnveido bibliotēkas darbu. Neaizmirstams
piedzīvojums bija Aglonas un Cēsu novada bibliotēku apmeklējums, ko organizēja Preiļu bibliotēka.
2015. gadā Upmalas bibliotēka piesaistījusi dažādus sadarbības partnerus, lai darbs būtu
daudzveidīgāks un interesants. Darba ar bērniem visproduktīvākā sadarbība ir ar Vārkavas vidusskolas
bibliotekāri Melitu Pastari. Te top visfantastiskākās ieceres un visdažādākie pasākumi. Īpaši tiek domāts par to,
lai bērnus rosinātu domāt inovatīvi, vērtēt un salīdzināt, lai viņi iegūtu jaunas atziņas un vērtību sistēmas, kas
palīdzētu mācībās un sadzīvē.
Gandarījumu sagādāja sadarbība ar lauku uzņēmējdarbības konsultanti Jolantu Augšpūli, lauku
attīstības konsultanti Ilgu Ušacku, mājražotājām Ilzi Solu un Aļonu Karnicku, kā arī Lauku datu centra speciālisti
Terēziju Jaunromāni, kas palīdzēja veidot e-prasmju nedēļu Upmalas bibliotēkā.
Sadarbībā ar novada bibliotēkām noorganizēta tikšanās ar rakstnieku Ē. Hānbergu un J.Ķuzuli. Starp
novada bibliotēkām notiek intensīva grāmatu apmaiņa, lai racionāli izmantotu esošo grāmatu krājumu.
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā viena darbiniece, kas pilda visas bibliotēkas darbam nepieciešamos darbus. Ir
iegūta augstākā akadēmiskā izglītība – humanitāro zinātņu bakalaura grāds Latvijas Universitātē 2009. gadā.
Pieredzi paplašina dažādi semināri, ko rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un citas institūcijas. Profesionālo
pilnveidi palīdz Preiļu Galvenās bibliotēkas veidotie semināri un mācību kursi.
Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Visplašākā informācija par Upmalas bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem atrodama Vārkvas
novada mājas lapā www.varkava.lv. Pamatinformācija par bibliotēku var atrast arī Preiļu Galvenās bibliotēkas
mājas lapā un Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Novada mājas lapas fotogalerijā ievietojam
fotoreportāžas no bibliotēku rīkotājiem pasākumiem, lai iedzīvotāji varētu tuvāk iepazīt bibliotēku darbību un
tādējādi gūt lielāku publicitāti. Par nozīmīgākiem pasākumiem apraksti tiek ievietoti Līvānu, Preiļu, Aglonas,
Riebiņu un Vārkavas novadu laikrakstā „Novadnieks” un Vārkavas novada avīzē „Ozolupe”.
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7.10.2.Vanagu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 290
Reģistrētie lietotāji: 100 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam 19), jaunākajam - 6 gadi, vecākajam
84
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1904; 3449
Vidējais apmeklējums mēnesī: 200
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 36 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 21 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 69,38 EUR
Krājuma papildināšana pārskata gadā:

Eks.

EUR

Pašvaldības līdzekļi

73

567,32

Dāvinājumi

25

200,00

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

-

-

Dāvanu kartes (Grāmata svētki)

2

20,00

Vislasītākā literatūra. 2015. gadā lasītāji vairāk pieprasīja latviešu autoru darbus, detektīvus, vēstures
un slavenu cilvēku dzīvesstāstus. Lasītākie autori bija Dz. Žurovska, D. Avotiņa, A.S. Gailīte, K. Roberdsa.
Abonētie preses izdevumi. Lasītājiem bija pieejami 5 dažādu nosaukumu preses izdevumi par 331,00
EUR. Dāvinājumi no lasītāju puses 6 dažādu nosaukumu preses izdevumi. Bibliotēkas apmekētāji labrāt lasa
visus bibliotēkā pieejamos preses izdevumus.
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi. Preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās,
grāmatu apmaiņa, uzziņu literatūra, bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT datu bāzi Laikrakstu
bibliotēka, www.nevs.lv, www.filmas.lv, datorpakalpojumi, bezmaksas WIFI internet, SBA, novadpētniecības
materiāli, dažādas tematiskās mapes kā arī smelt zināšanas, lasot dažādus zinātniskos darbus (bakalaura
darbus).
Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums. Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir
15 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā atrodas 1 printeris, 1 kopētājs un 1 multifunkcionālā iekārta.
Darbs ar bērniem un jauniešiem. Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Vanagu pamatskola
tika slēgta 2012. gadā. Bērni bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā. No 100 bibliotēkā reģistrētajiem
lasītājiem 19 ir bērnu un jaunieši līdz 18 gadiem. 2015. gadā bērnu un jauniešu literatūras krājums papildināts
ar divpadsmit grāmatām. Pašiem mazākajiem lasītājiem ir izveidots savs sturītis ar atbilstošiem krēsliem, galdu
un rotaļlietām.
Pakalpojumi bibliotēkā bērniem un jauniešiem:
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apmācība bibliotēkas krājuma un informācijas apguves prasmē;
sirsnības, radošuma, iztēles veicināšanas pasākumu organizēšana: “Dzejas rīts caur Raiņa un
Aspazijas acīm”, Dzejas pēcpusdiena „Mani un mātes kopējie sapņi”, Māra Runguļa 65. gadiem veltītā
pēcpusdiena;
- izstādes: „Dzidrai Rinkulei- Zemzarei 95”, „Mārim Čaklajam 75”, „Zentai Ērglei 95”, „Man vienmēr
gribētos Tev sacīt mīļus vārdus”, „Hansam Kristiānam Andersenam 110” u.c.;
- Ziemeļvalstu nedēļa, Bibliotēku nedēļa.
Vārkavas novada Vārkavas vidusskolas audzēkņi bibliotēku apmeklē Projektu nedēļas ietvaros. Bibliotēku
sev nepieciešamo informāciju iegūst arī Rēzekens Tehnoloģiju augstskola, Daugavpils Universitātes, Latvijas
Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Daugavpils S.Broka mūzikas vidusskolas studenti.
-

Sniegtās uzziņas un konsultācijas. Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegtas 30
uzziņas un konsultācijas, kas aptvērušas literatūrzinātnes, medicīnas, juridiskus, sociālus jautājumus. Sniegtas
bibliogrāfiskas uzziņas, regulāri tika informēti lasītāji par jaunākajām grāmatām, kas ienākušas bibliotēkas
krājumā. Sniegtie pakalpojumi: domukentu skenēšana, kopēšana, printēšanas. 2014. gadā starpbibliotēku
abonomenta kārtā lasītājiem piedāvātas 89 grāmatas, kuras tika atvestas no Preiļu Galvenās bibliotēkas, kā arī
no Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas.
Novadpētniecība. Aizvadītajā 2015. gadā tika turpināts novadpētniecības darbs. Papildināta izstāde
„Ikkatrai vietai ir savs lepnums”, kurā ir apskatāmi materiāli par mūsu ciemu, vēsturi, novadniekiem.
Novadpētniecības krājuma popularizēšanai iekārtots stūrītis, kurā izvietoti materiāli par Vanagu ciema
vēsturi, izveidotas mapes par 17 novadniekiem, kurus pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Atsevišķi
tiek atzīmētas novadnieku jubilejas: izstādes, tematiskām pēcpusdienas. Kā liecība novadnieku atzīmētajām
jubilejām tiek veidota atsevišķa izstāžu mapīte.
2015. gadā bibliotēka atzīmēja un sumināja:
 Vanagu bibliotēkai 60;
 Juristam Andrim Starim 65;
 Mūziķim Antonam Kleperim – 60.
Visi novadpētniecības materiāli tiek izmantoti literatūras, tematisko izstāžu iekārtošanai un dažādu
pasākumu sagatavošanā.
Tālākizglītība. Regulāri tika apmeklēti profesionālās pilnveides semināri un apmācību kursi Preiļu
Galvenajā bibliotēkā, kopskaitā 8, kuru laikā tika runāts par jaunumiem, aktualitātēm bibliotēku dzīvē. Papildu
pieredze gūta, apciemojot Vārkavas novada Upmalas bibliotēku, Līvānu novada Sutru bibliotēku, Līvānu
novada Rudzātu bibliotēku, Līvānu novada Centrālo bibliotēku un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas bibliotēku.
Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi. 2014. gadā bija apskatāmas 30 izstādes, minēšu dažas no
tām: „Annai Saksei 110”; „Latviešu sāpju ceļš”; „Saulīte rotājās Lieldienu rītiņā”; „Caur tēvzemes pļavām un
norām manas cerības mūžīgi aust”; „Skan manā sirdī Latvija”; „Apstājies mirklī un paskaties Debesīs”;
„Sniegpārslas apvij pasauli mīlestības, cerības un ticības rakstos” u.c.
Pasākumi. Aizvadītajā gadā bibliotēkā: aizgājušā gada grāmatu apskati, fotoizstāde „Ziemas raksti”,
tematiska pēcpusdiena „Rainis un Aspazija laikā un telpā”, dzejas pēcpusdiena „Mani un mātes kopējie sapņi”.
2015. gads Vanagu bibliotēkai bija jubilejas gads. 1.maija pēcpusdienā informācijas un atbalsta centra
„Vanagi” zālē noritēja Vanagu bibliotēkas 60 gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena arī bibliotēkas
vadītājas Anastasijas Vaivodes mūžā, jo viņa šajā amatā strādā jau 50 gadus. Svinīgajā koncertā piedalījās
Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris „Latgale” (novadnieces, diriģentes Anitas Zarānes vadībā),
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Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra” un Vanagu pašdarbības kolektīvi vidējās paaudzes deju kopa „Vanagi” un sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi!” Pasākuma laikā tika
pasniegti pateicās raksti čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem un lietotājiem. Pasākuma noslēgumā, ievērojot
Latgales labākās tradīcijas, ciemiņi tika aicināti pie bagātīgi klātiem galdiem, kā arī ikviens varēja izdejoties
„dzīvās mūzikas” pavadījumā. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā simts apmeklētāji, starp tiem bija ne tikai
vanadzieši, bet arī ciemiņi.
E-prasmu nedēļas laikā sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru notika e-apmācības. LDC
elektroniskie pakalpojumi, elektroniska datu ievade un jaunā datu ievades programma. Piedalījās 10
saimniecības. Bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana pārsvarā notiek aprunājoties ar katru individuāli, kā arī
notiek grupveidā. Galvenokārt aptaujas aktuālākā informācija, kura tiek noskaidrota ir par grāmatu iegādi,
periodikas abonēšanu. Bibliotēkas galvenais darbības mērķis ir būt par informācijas, izglītības, kultūras,
sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centru Vanagu bibliotēkas mikrorajona iedzīvotājiem.
Veiksmes stāsts. Patiesībā bibliotēkas ikdiena ir salīdzinājums ar smilšu pulkstenīti. Atšķirība tikai tajā,
ka smilšu pulkstenītim laiks beidzas, bet bibliotēkai tas nekad nebeidzas. Bibliotēkas nelielais smilšu graudiņš ir
katra iedzīvotāja kabatā, kā atgādinājuma zīme, ka viņu te gaida! Kādam šis smilšu graudiņš slēpjas grāmatās,
kādam siltumā, citam mīļos vārdos! Sabiedrība bibliotēkas darbu ir novērtējusi atzinīgi, par to liecina ieraksti
atsauksmju burtnīcā un sociālajos tīklos: „Šodiena ir lieliska ar to, ka man bija iespēja pabūt vienā burvīgā vietā
un burvīgā pasākumā. Ja tā sausi, tad Vanagu bibliotēka svinēja 60 gadu darbošanās jubileju. Tomēr aiz šī visa
stāv tie iespaidi, sajūtas, kas dienu padarīja īpašu. Laikam jau jāsāk ar to, ka stāsts nāk no nu jau Latvijā
slavenā otrā nabadzīgākā novada - Vārkavas. Nabadzīgākā, ja mēram kaut kādās EUR kategorijās, bet tik
daudz bagātības es redzēju te un šodien. Bibliotēka šobrīd darbojas slēgtās skolas vietā, un pilda - kā viņi paši
teica - savu izglītības, kultūras un tehnoloģiju centra misiju. Cepuri nost tam, kā tas tiek darīts, jo rezultātā
pasākumā bija pilna zāle ar cilvēkiem, un bibliotēkas svētki bija arī ciema svētki. Ar katru poru varēja just, ka šis
stāsts nav par formālu grāmatu lasīšanu un sērfošanu internetā. Stāsts ir par kopienas centru, kur iedzīvotāji
redz bibliotēku kā daļu no savas dzīves, un bibliotēka redz un novērtē cilvēkus sev apkārt. Vairakkārt te tika
minēts - gaismas pils. Un tiešām, šī vieta izstaroja daudz gaismas. Ļoti daudz prieka, pozitīvās enerģijas un
spēka. Līdz šim neesmu piedzīvojis brīžus, kad šādos svētkos bibliotēka saka paldies saviem aktīvākajiem
lasītājiem. Bibliotēka saka paldies cilvēkiem, ka viņi nāk un izmanto piedāvātās iespējas. Un ticiet man, šiem
cilvēkiem atnākt auditorijas priekšā, saņemt ziedus un diplomu, tas ir notikums, tas ir novērtēts sasniegums. Un
vēl, bibliotēkas gariņa, Anastasijas, pateicības vārdi, pateicības stāsts, kas piemeklēts ikvienam, parāda, ka šie
cilvēki ir zelta vērtībā, un saņemtais novērtējums noteikti būs stimuls būt vēl labākiem. Tieši šajā brīdī sapratu,
ka Vanagos bibliotēka ir Vanagu gaismas pils - nevis tāla un auksta, bet gaismas avots, kurā pasmelties spēku,
atbalstu, drosmi dzīvot. Patiesi aizkustināja Anastasijas pateicības vārdi tiem ciema iedzīvotājiem, kas ne tikai
nāk un lasa grāmatas, bet arī palīdz bibliotēkai, sponsorējot avīžu, žurnālu iegādi .... lielisks sadarbības un
resursu dalīšanās piemērs. Jā, šī diena bija svētki bibliotēkai un svētki ciemam, un to varēja redzēt daudzu
ciema ļaužu acīs un sirdīs, un šo bagātību visdrīzāk nevar pārvērst EUR vērtībā, šo bagātību neiekļauj IKP
aprēķinos, šo bagātību neapliek ar nodokli, bet šī bagātība ir vērtība, kas vietējiem ļaudīm dod sparu dzīvot un
darboties, un uzņemt viesus savās mājās, pat ja viedokļu līderi viņus sauc par nabadzīgākajiem un
nespēcīgākajiem. Atliek novēlēt, lai arī mūsu naudīgajiem brāļiem un māsām ir iespēja svinēt šādus svētkus un
izbaudīt šādu kopības sajūtu, kur bibliotēka ir otrās mājas, patvērums un durvis iespējai. Es tikai spēju pateikt
patiesi sirsnīgu paldies tādiem cilvēkiem kā Anastasija, kas dzīvo un strādā ar misijas apziņu, un ir paraugs un
iedvesa daudziem citiem ļaudīm viņai apkārt. Paldies, par lielisko dienu Vārkavas novada Vanagos!” /Valdis
Kudiņš; https://www.facebook.com/valdis.kudins/posts/10153321605768281/. Kā viena no iedzīvotāju vajadzību
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un ierosinājumu izpētes formām jāmin – aptaujas. Bibliotēkā regulāri tika veiktas gan lietotāju, gan
apkalpojamās teritorijas iedzīvotāju vidū.

7.10.3. Vārkavas bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 624
Reģistrētie lietotāji: 173 ( no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 62),
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 3 gadi, bet vecākajam 90
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2093, 1418
Virtuālais bibliotēkas apmeklējums: 2015.gadā – 2220
Vidējais apmeklējums mēnesī: 201, dienā 9
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 8
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 12 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 50 EUR
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

EUR

Pašvaldības līdzekļi

381

990

Dāvinājumi

66

260

VKKF Bērnu žūrija

13

91

Grāmatu svētki

9

49

Mērķprogrammas

3

30

Vislasītākā literatūra. Katrai vecuma grupai savas intereses un vēlmes, tāpat kā katram cilvēkam sava
gaume. Vecāka gadagājuma lasītājus - vīriešus vairāk interesē vēsture un kriminālromāni, sievietes - preses
izdevumi, latviešu oriģinālliteratūra, darbspējas vecuma sievietes lasa romantiskos romānus, psiholoģiskos un
vēsturiskos romānus, praktisko literatūru. Pirmsskolas vecuma bērniem patīk bilžu grāmatas un izteiksmīgs
lasījums, sākumskolēnus interesē piedzīvojumi, vidējo skolas vecumu piedzīvojumi, fantastika, jaunieši
savukārt iecienījuši fantastikas romānus.
Abonētie preses izdevumi. 2015. gadam abonēti 14 preses izdevumi: Citādā Pasaule, Copes Lietas,
Dari Pats, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Veselība, Māja, Mans Mazais, Praktiskais Latvietis, Rokdarbu Vācelīte,
Sīrups, Spicīte, Uzzini, Vietējā Latgales Avīze. Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 347 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 5
vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 6 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 multifuncionālās iekārtas ar
kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām, lāzerprinteris.
Darbs ar bērniem un jauniešiem:
 2015. gadā bibliotēka atkal piedalās „Bērnu žūrijā” un ļoti patīkami, ka bērni tik ļoti atsaucīgi – lai gan
bija pieteikušies vairāk bērni, līdz gada beigām palikuši 15 cītīgākie lasītāji, kuriem katram jāizlasa un
jādod vērtējums 6 grāmatām. Vecāku žūrijā iesaistījušies 3 vecāki.
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Vārkavas pamatskolas skolēni un skolotāji ņēma dalību 14. Grāmatu svētkos, kas notika Preiļos 27.
martā, līdz ar to bibliotēka saņēma dāvanu kartes 30 EUR vērtībā grāmatu iegādei.
 13. martā notika praktiskās modes skate “No veca top jauns!”, kurā piedalījās 16 bērni - gan lieli, gan
mazi. Skate veltīta franču modes māksliniekam Kristiānam Dioram 110.dzimšanas dienā.
 E-prasmju nedēļas “No klikšķa līdz pieskārienam” laikā 5.-9.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties un
padarboties ar planšetdatoriem un e-grāmatu lasītāju, kuri tika aizlienēti no Preiļu Galvenās bibliotēkas.
 Bibliotēku nedēļas laikā Vārkavas pamatskolas skolēni tika iepazīstināti ar novadnieka, grāmatu
krājēja, bijušā pagasta vecākā Antona Dzeņa dzīvesstāstu. Novadpētniecības muzeja zālē bija
apskatāmas gan fotogrāfijas, gan Antona Dzeņa triloģija “Muna dzeive”. Uz pasākumu bija ieradusies
LU filoloģijas fakultātes absolvente Maija Āboliņa, kas bija veikusi sīkāku Antona Dzeņa biogrāfijas un
daiļrades izpēti, veikusi saraksti ar Antona Dzeņa meitām Antoniju Sinkeviču un Paulīni Zadvinsku, un
dalījās savās zināšanās ar klātesošajiem.
 Dzejas dienu pasākums norisinājās Raiņa un Aspazijas gada zīmē, pasākuma moto: “Dzeja nemelo!”
Bērni piedalījās Mēmajā šovā, kur ar kustībām bija jāattēlo kāds no Raiņa vai Aspazijas dzejoļa vai
krājuma nosaukumiem. Pēc šādas iesildīšanās bērni lasīja paši savus jaunrades darbiņus. Bērnu darbi
palika bibliotēkā ar domu tos izdot brošūrā.
 Septembrī bibliotēkas skatlogā bija apskatāmi Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīti bērnu zīmējumi.
 Oktobrī pirmsskolas vecuma bērniem notika jautrs un atraktīvs pasākums “Profesijas”. Katram bērnam
bija uzdevums atrast kādas noteiktas profesijas darba rīkus vai instrumentus, apģērbu, pastāstīt un
attēlot, ko ar tiem dara.
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Draudzība Ziemeļos” ietvaros.
 1.-5.klašu skolēniem notika Marijas Parras darba Vafeļu sirds fragmenta lasījumi. Pēc izlasītā, protams,
notika diskusija par īstiem draugiem un draudzību. Un vafeļu sirsniņu smarža bija īsta un garšu izbaudīt
un ar draugu dalīties bija iespējams pa īstam, tas, lai radītu mājīguma sajūtu. Pusaudžiem notika
Marjunas S.Šelnesas darba Raksti smiltīs fragmentu lasīšana, diskusija par draudzības simboliem –
sirsniņām, ķēdītēm, rokassprādzēm. No sagatavotajiem materiāliem mācījāmies uzmeistarot
rokassprādzi - vienu no draudzības simboliem.
 Decembrī bibliotēkā bija apskatāma bērnu gatavoto adventes vainagu un eglītes rotājumu izstāde.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 112
Pieprasītākās tēmas- datora un interneta lietošana; LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu, deklarāciju
sagatavošana; ibankas lietošana; e-Latvija izmantošana (dzīvesvietas deklarēšana, kadastra ziņas u.c.);
elektrības starta tarifu izlietojums, 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. 2015.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 3 novadpētniecības
izstādes :
 Novadniekam grāmatu krājējam, bijušajam pagasta vecākajam Antonam Dzenim – 125,
 Novadniekam kardinālam, garīgās literatūras autoram Julijanam Vaivodam 120”,
 Vārkavas pamatskolai – pirmajai tautskolai Latgalē -170
13. martā novadpētniecības muzeja zālē notika novadniekam Antonam Dzenim veltīts pasākums.
Tālākizglītība. 2015.gadā bibliotēkas vadītāja apmeklēja 7 Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotos
seminārus, apmācības. 24.aprīlī bibliotēkas vadītāja apguva LNB Mācību centra 6 stundu mācību kursu
programmā “Bibliotēku novadpētniecības darbs”. Lai iegūtu jaunas idejas, nepieciešams smelties pieredzi no
kolēģiem, kas strādā citos Latvijas reģionos, novados. Ar šādu domu bibliotēkas vadītāja 2015. gadā devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Aglonu, Cēsīm, Limbažiem.
Rīkotās izstādes. Bibliotēkā bija apskatāmas 12 tematiskās un 4 jaunieguvumu izstādes.
Visvairāk apmeklētās ”Pirmajai tautskolai Latgalē - Vārkavas pamatskolai – 170” , „Skolotājs un viņa skolnieks”/
vizuālās mākslas skolotājas Astrīdas Spūles un Amandas Spūles darbu izstāde/, jaunieguvumu izstādes.
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7.10.4. Arendoles bibliotēka

Iedzīvotāju skaists mikrorajonā: 374
Reģistrētie lietotāji: 82 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam 9)
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 604; 1212
Vidējais apmeklējums mēnesī: 51
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 15 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 7 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 80 EUR
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.
EUR
Pašvaldības līdzekļi
48
385.31
Dāvinājumi
16
149.91
Vislasītākā literatūra: 2015. gadā lasītāji vairāk pieprasīja latviešu autoru darbus un detektīvus.
Lasītākie autori bija Š. Linka; K. Lecberga u.c.
Abonētie preses izdevumi. Lasītājiem bija pieejami šādi preses izdevumi: Latvijas Avīze, Mājas
Viesis, Vietējā, Privātā Dzīve, Ievas Stāsti, MMD, Leģendas, 100 Labi Padomi, Zintnieks.
Rīgas Laiks un Putni Dabā bija lasāmi, pateicoties mērķprogrammai. Žurnālu „Patiesā Dzīve” dāvināja
Vārkavas novada deputāte Antra Vilcāne. Preses izdevumu abonēšaanai 2015. gadā tika izlietoti 648 EUR.
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: grāmatu apmaiņa, laikrakstu un žurnālu
izsniegšana lasītājiem mājās, datorpakalpojumi, biroja pakalpojumi, internets, bezmaksas datu bāzes Letonika
un LURSOFT, SBA, novadpētniecības materiāli un dažādas tematiskās mapes.
Darbavietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: lasītāju rīcībā ir 15 darba vietas,
4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēka ir 1 printeris, 1 kopētājs un 1 multifunkciālā iekārta.
Darbs ar bērniem un jauniešiem. Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav. No 82 reģistrētajiem
lietotājiem 9 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Viņiem izsniegtas 76 grāmatas. Pirmsskolas vecuma bērni
bibliotēku apmeklē kopā ar māmiņām. Bērnu literatūras stūrītī ir rotaļlietas, spēles un piemērotas mēbeles
mazajiem lasītājiem.
Sniegtas uzziņas un konsultācijas. Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegtas 48
uzziņas un pakalpojumi: dažādu dokumentu kopēšana, skenēšana; iespieddarbu meklēšana elektroniskajā
katalogā; e-pasta lietošana u.c.
2015. gadā SBA kārtā lasītājiem tika piedāvātas 34 grāmatas. 22 grāmatas atvestas no Vārkavas novada
Upmalas un Rožkalnu bibliotēkas 12 grāmatas no Arendoles bibliotēkas lasīja Rožkalnu bibliotēkas lietotāji.
Novadpētniecība. Bibliotēkas darba virzieni novadpētniecībā: dzīvās saites uzturēšana ar
novadniekiem, krājuma papildināšana. Pieejamas tematiskās un personāliju mapes, kas papildinās ar jaunu
informāciju: Arendoles baznīcas vēsture, Arendoles muiža, folkloras kopa „Dzeipurs”, Krucifiksi Vārkavas
novada Rožkalnu pagastā, Arendoles bibliotēkas vēsture. 16 personāliju mapes ievērojamākiem novadniekiem:
Aivaram Bramanim; Antoņinai Čukurei; Vandai Davidanovai; Egitai Kancānei; Henrikam Kivliniekam; Janīnai
Kursītei;Jurim Pabērzam; Antonam Kursītim; Sebastjanam Pabērzam; Jānim Paukštem; Antoņinai Reķēnai;
Albertam Sarkanim; Anitai Smolenskai, Henrikam Somam, Leonam Varslavānam, Artūram Vaideram.
Gada laikā tika iekārtotas 5 izstādes novadniekiem, jubilāriem: Ilonai Salcevičai, Albertam Sarkanim, Artūram
Vaideram, Jānim Paukštem, Anitai Braunai. Pasākums „Dzeipuram 20” notika Rožkalnu kūltūras namā,
piedaloties kuplam Vārkavas novada pašdarbnieku pulkam un ciemiņiem. Ar skanīgu koncertu nosvinēta
folkloras kopas jubileja, kur dzied un darbojas bibliotēkas vadītāja. Mazā Arendole uztur latgalisku garu un kopj
tālāk novada tradīcijas, piedaloties folkloras festivālos: „Baltica 2015” Rīgā un Rēzeknē. Folkloras kopai aktīva
koncertdarbība Vārkavas novadā un ārpus tās.
Tālākizglītība. 27.martā tika apmeklēti 14. Grāmatu svētki Preiļos, programma kā vienmēr bija
interesanta. 24. aprīlī piedalījos bibliotekāru kursos Preiļu GB( LNB Mācību centrs).Gada laikā apmeklēju 6
Preiļu GB organizētos seminārus, kuru laikā tika daudz runāts par bibliotēku darba aktuāliem jautājumiem.
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Izstādes, svarīgākie noteikumi, pasākumi. 2015. gadā bibliotēka bija apskatāmas 30 izstādes, piem.,
„Pasakas ir viens no visvecākajiem un mūžam jauns žanrs” A. Sakses dzimšanas dienā, „Dzejniecei Aspazijai 150”, „Es esmu bagāts ar visu, kas ar mani noticis ” veltīta vēstniekam - novadniekam Albertam Sarkanim,
„Latviešu tautas tradīcijas un godi...” „Mazs avots kalnā ceļas un saulei pretī smaid” folkloristam K.Baronam180 u.c. Organizēti 5 tematiskie pasākumi, piem., 1.augustā tikšanās ar absolventu, novadnieku Artūru Vaideru.
19. septembrī „Pastāves tas, kas mainīsies” - stāstījums par Raini un Aspaziju, daiļlasītāju konkurss „Ieraudzīt
dzeju ar Raiņa un Aspazijas acīm” piedalījas folkloras kopa „Dzeipurs”. Bibliotēkas apmeklētāju viedokļi
pārsvarā notiek, aprunājoties ar katru individuāli.










7.10.5. Rožkalnu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 370
Reģistrētie lietotāji: 122 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-34), jaunākajam lietotājam –
5 gadi, vecākajam – 89
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2172; 3002
Vidējais apmeklējums mēnesī: 197
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 25 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 18 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 69 EUR
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Piegādes veids

Eksemplāri

Summa

Pašvaldības līdzekļi

113

€ 966.00

Dāvināts

13

€ 127.77

Preses izdevumi

231

€ 0.00

Mērķprogrammas

16

€ 0.00

Bezatlīdzības

8

€ 73.31

381

€ 1167.08

KOPĀ:

Vislasītākā literatūra. Šajā pārskata periodā lietotāji lasīja visu, kas bija ienācis kā jaunieguvumi, gan
romantisko literatūru, gan detektīvus, ka arī latviešu oriģinālliteratūru un dzīves stāstus. Ļoti pieprasītas bija
Līgas Blauas grāmata par Hariju Spanovski un Valda Zatlera „Kas es esmu” .
Abonētie preses izdevumi. Lasītājiem bija pieejami 16 dažādu nosaukumu preses izdevumi. Lasītākie
preses izdevumi 2015. gadā tāpat kā iepriekšējā bija – laikraksts Novadnieks, žurnāli- Ieva, Privātā Dzīve,
Leģendas, Dārza Pasaule, Ievas Dārzs, Ievas Māja un Una. Preses izdevumu abonēšanai 2015. gadā tika
izlietoti 378.21 EUR.
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās;
grāmatu apmaiņa; uzziņu literatūra; bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT datu bāzi Laikrakstu
bibliotēka www.nevs.lv; filmas.lv; datorpakalpojumi; biroja pakalpojumi; internets, bezvadu internets; SBA;
novadpētniecības materiāli; dažādas tematiskās mapes; Skype.
Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir
12 darba vietas, 4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 kopētājs un 1 multifunkcionālā iekārta, kā arī
bibliotēkā ir ievietota publiski pieejamā iekārta, ar kuru var kopēt un printēt A3 formāta dokumentus.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem. Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Rimicānu
pamatskola tika slēgta 2009. gadā. Bērni bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā, pēc atgriešanās no
mācībām Vārkavas vidusskolā ikdienā šeit iegriežas tikai tie, kuri dzīvo tepat, Rimicānu centrā. No 2015. gadā
reģistrētajiem lasītājiem 34 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Reģistrēto bērnu skaits ir palielinājies,
toties apmeklējums turpina samazināties, tas izskaidrojams ar to, ka daudziem tagad pašiem mājās ir datori un
interneta pieslēgums, lielākajiem bērniem jāpalīdz vecākiem mājsaimniecības darbos.
Izsniegums arī ir palielinājies, vidēji katrs bērns gada laikā ir izlasījis 6 grāmatas. Katrs no viņiem bibliotēkā
2015. gadā iegriezies 17 reizes.
2015.gadā bērnu un jauniešu literatūras krājums papildināts ar 29 grāmatām. Pirmsskolas bērni varēja lasīt
žurnālu Spicīte, pamatskolas meitenēm bija abonēts Sīrups Girl.
2015. gadā turpinājās sadarbība ar Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām Cālīši, Zīļuks un
Sprīdītis audzēkņiem. Paši mazākie – Cālīši - kopā ar audzinātāju bieži nāk ciemos uz bibliotēku. Viņus interesē
krāsainās grāmatas, spēles un puzles. Šad un tad vajag arī kaut ko skaļi palasīt priekšā.
Februārī sākoties Kazas gadam notika kazu darināšanas darbnīca kopā ar Zīļukiem un Cālīšiem, pēc tam
bibliotēkā bija skatāma kaziņu izstāde.
E- prasmju nedēļas laikā Rimicānu PII grupiņas Sprīdīši bērni kopā ar savu audzinātāju iepazina Lasāmkokukas tas tāds ir un ko ar to var darīt. Pēc tam viņi paši izmantoja piedāvātās iespējas, palasījām grāmatu
fragmentus un vēlāk katrs izveidoja savu lasāmkoku.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas laikā, kura norisinājās no 10. – 16. novembrim, tēma bija Draudzība Ziemeļos,
rītausmas stundas laikā bibliotēkā ciemojās Rimicānu PII grupiņas Sprīdītis audzēkņi. Pārrunājām, kas ir
draudzība, kas ir vienkārši draugs un kādam jābūt labākajam draugam, ka draudzība vai nu ir vai nav. Pēc tam
tika lasīts viens fragments no Astridas Lindgrēnas krājuma Rūķītis Nilss Karlsons, tas bija stāsts par Pēteri un
Petru.
No 9. novembra līdz 15. novembrim bibliotēkā bija skatāma izstāde „Draudzība Ziemeļvalstu bērnu grāmatās”.
Gada garumā notika vairākas izstādes bērniem. Aprīlī bija skatāma izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu
grāmatu dienai. Maijā tā bija rakstnieka Māra Runguļa 65. dzimšanas izstāde Kad vardes kurkst kabatās.
Oktobrī itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri – Džanni Rodāri pasakas - tā ir skola. Decembrī bija skatāma mūsu
pašu latviešu rakstnieces Zentas Ērgles 95. dzimšanas dienai veltīta izstāde Grāmatas ar bērnības garšu.
Visčaklākie grāmatu lasītāji ir pirmsskolas vecuma bērni, vēl nedaudz lasa arī jaunākā skolas vecuma bērni, lai
gan jāsaka šogad lasīja arī pamatskolas skolēni, jo viņiem skolā bija sagatavoti ieteicamās literatūras saraksti .
Sadarbība notiek tikai ar pašiem mazākajiem, jo skolas vecuma bērni ir arī Vārkavas vidusskolas bibliotēkas
lietotāji un tur viņiem pasākumu ir pietiekoši, nav nekādas vajadzības dublēt.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegtas 68
uzziņas un konsultācijas.
2015. gada pieprasītākās tēmas bija :

internetbanku lietošana;

e- pasta adreses izveidošana;

autobusu atiešanas laiki;

VID mājaslapas izmantošana;

apsveikuma dzejas rindas dažādiem svētkiem;

iespieddarbu sameklēšana par konkrētu tematu;

iespieddarbu meklēšana elektroniskajā katalogā;

pielikumu pievienošana e-pastam utt.
Aizvien populārāka kļūst dokumentu skenēšana un pārsūtīšana adresātiem.
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Šogad starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 39 grāmatas no citām bibliotēkām. Tās tika
atvestas no Arendoles un Upmalas bibliotēkām. 10 grāmatas no Rožkalnu bibliotēkas bija aizceļojušas pie
Arendoles bibliotēkas lietotājiem.
Novadpētniecība. 2015. gadā turpinājās novadpētniecības mapju papildināšana ar jaunāko informāciju
par Vārkavas novadu, iedzīvotājiem un notikumiem. Tika pārskatīti preses izdevumi, izmantota LURSOFT datu
bāze Laikrakstu bibliotēka un arī periodika. lv atrodamie materiāli par Rožkalnu pagastu.
Februārī Vārkavas novada Rožkalnu kultūras nama vokālais ansamblis „Savādi gan” svinēja savu 13.
dzimšanas dienu ar nosaukumu Piektdiena, 13 un tai par godu bija izveidota izstāde, kur varēja ieskatīties
ansambļa vēsturē, aplūkot attēlus no pasākumiem, ielūkoties publikācijas par ansambli utt.
Bibliotēku nedēļas laikā bija skatāma dzejniekam un novadniekam Vitālijam Lozdam veltīta izstāde Un
nestāstiet man, ka es ar šļūdoņiem nācis…. Viņš būtu svinējis 75 dzimšanas dienu.
Jūlijā bija Martas Skujas 100. dzimšanas dienas izstāde Man laimi, šudin rūku snīdzūt navēlej….
Augustā 60. dzimšanas dienu svinēja pulkvežleitnants Imants Jānis Bekešs. Izstādē bija izvietots daudz
publikāciju un fotogrāfiju, kas piesaistīja apmeklētāju uzmanību.
Tālākizglītība. 27. martā tika apmeklēti 14. Grāmatu svētki Preiļos, kuros diskusijas temats bija par
ceļiem un attīstību. Gada laikā apmeklēju 5. Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētos seminārus, tajos tika
iztirzāti dažādi ar bibliotekāro darbību saistīti jautājumi. 6. marta semināra laikā notika grāmatas „Sirdsmīļo,
brālīt” - Raiņa un māsas Līzes sarakstes – prezentācijas pasākums. Tajā piedalījās grāmatas sastādītāja Gaida
Jablovska. Interesanti bija klausīties teātra studijas „Kājām gaisā” dalībnieku lasījumus. Šoreiz pirmā pusgada
noslēguma seminārs, kurš kā jau ierasts bija izbraukuma seminārs, notika Aglonā. Aglonas Centrālās
bibliotēkas meitenes bija sagatavojušas jautājumus par Aglonas vēsturi, apmeklējām dievnamu, pabijām pie
Velnezera un noslēgumā izbaudījām Aglonas maizes muzeja saimnieču viesmīlību. Ļoti jauks izvērtās Preiļu
EDIC Austrumlatgalē rīkotais informatīvas seminārs Prasme orientēties informācijā 9. decembrī, kad bija
uzaicināts žurnālists un ES lietu eksperts Ansis Bogustovs.
24. aprīlī Preiļu GB notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra izbraukuma kursi, kuru nosaukums
bija Bibliotēku novadpētniecības darbs, tos vadīja lektore Inta Sallinene. Viņa pastāstīja, ar ko jāsāk pētniecība
un kā pareizi veikt šo darbu, kā uzglabāt savāktos materiālus.
20. jūlijā Preiļu GB mācību klasē notika apmācības, kā strādāt Microsoft Office programmā Publisher, par
iespējām izveidot apsveikumus, afišas un pateicības, izmantojot šīs programmas piedāvātās iespējas.
8. oktobrī piedalījos pieredzes apmaiņas braucienā uz Limbažu un Cēsu bibliotēkām. Patika Cēsu Centrālās
bibliotēkas modernās telpas un pēc tam Vidzemes koncertzāles jeb Žogora apmeklējums. Fascinēja arī
Limbažu centrālās bibliotēkas nesen atvērtās telpas. Ar interesi apskatīju Oļega Auzera smalkos darbus Dzīvā
sudraba muzejā Limbažos.
Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi. 9. janvārī Preiļu GB notika UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” pasākums ''Bibliotekāru stāsti'', kurā dalījos ar saviem stāstiņiem un tie tika
iekļauti Preiļu reģiona bibliotekāru stāstu krājumiņā Stāsti iz bibliotekāru dzīves.
E- prasmju nedēļas laikā sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centra speciālisti Terēziju Jaunromāni notika eapmācības LDC elektroniskie pakalpojumi.
Novada avīzes Ozolupe pirmajā numurā bija publicēts raksts par jaunieguvumiem un šajā gadā
lasāmajiem preses izdevumiem, kā arī aicinājums apmeklēt 14.Grāmatu svētkus Preiļos. Arī maija un
decembra numuros bija informācija par jaunajām grāmatām.
Šajā pārskata periodā bibliotēkā bija apskatāmas 24 izstādes, dažas no tām - „Kazas, kaziņas. Kas
gaidāms šajā gadā’’; „aiz trejdeviņiem kalniem un jūrām, kur tiekas ar debesīm sils, kā kuģis paceltām burām
stāv varena karaļa pils ” - rakstniecei Annai Saksei 110. dzimšanas dienā; Aspazijas 150. dzimšanas dienai
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veltītā izstāde „es esmu kā roze starp rāceņiem, kā uguns starp sausiem žagariem- jā, tāda es esmu…” ; „
Nekur nav tik labi kā mājās” – izstāde Latvijas apceļotājiem ; Rainim - 150 „Es esmu runājis un visu teicis. Es
tagad gaidu, ko jūs teiksiet man ” ; 15. augusts- Māras zemes karalienes svētki; „Nu atbrauca Mārtiņdiena
deviņiem kumeļiem !” ; rakstniekam Markam Tvenam- 180 „Priecājies, kamēr tu dzīvo, jo ilgi tu būsi miris” ;
rakstnieces Regīnas Ezeras 85 gadu jubilejas izstāde „... mūžīgs ir tikai acumirklis” .
Joprojām sadarbojos ar Vārkavas novada kultūras centru, manā ziņā ir ielūgumu gatavošana visiem
novada pasākumiem, kultūras nama un brīvdabas estrādes dekorēšana un dažādu palīgmateriālu veidošana.
Šogad Vārkavas novada Vanagu bibliotēkai bija 60 gadu jubileja, gatavoju ielūgumus, pateicības un arī
dekorācijas. Izveidoju afišas arī Arendoles bibliotēkas Raiņa dzimšanas dienas pasākumam, kā arī sagatavoju
un nolasīju referātu par Aspazijas un Raiņa dzīvi, ielūgumus un afišu Vārkavas pagasta bibliotēkas rīkotajai
tikšanai ar Ēriku Hānbergu un Jāni Ķuzuli.

7.11.Vārkavas vidusskola
2015./2016. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 114 skolēni. Pirmsskolu apmeklēja 12 bērni.
2015./2016.mācību gadā skola īstenoja šādas izglītības programmas:
 pirmsskolas izglītības programmu,
 vispārējās pamatizglītības programmu,
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistījās skolas padome, vecāku pašpārvalde, metodiskā padome un
skolēnu pašpārvalde.
Skolā darbojās atbalsta personāls – psihologs, logopēds un medicīnas darbinieks.
Sākumskolas skolēniem tika nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības.
Visiem skolēniem tika nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Šo nodarbību mērķis bija sniegt
atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī atbalsts talantīgiem skolēniem, lai paplašinātu viņu
zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Skolēniem bija iespēja attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības programmās. Skolā
darbojās folkloras kopa „Vālodzīte”, 5.-9. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālais ansamblis, vidusskolas
meiteņu ansamblis, 1.- 4. klašu koris, Dabas skola, līderības skola, kokapstrāde, tehniskā jaunrade,
hobijdarbnīca, vieglatlētikas un bibliotēkas pulciņi.
Skolas vidējā atzīme 2015./ 16. m.g. bija 6,5 balles. Mācību gadu noslēdzot, 7 balles un augstāk mācību
priekšmetos ieguva 20% skolēnu. Vidējā atzīme augstāka par 7 ballēm, bija 35% skolēnu.
Skolai bija labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2015./2016. mācību gadā skolēni aktīvi
piedalījās starpnovadu un atklātajās olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 23 godalgotas vietas:
 1. vietu – 2 skolēni;
 2. vietu – 7 skolēni;
 3. vietu – 8 skolēni;
 atzinību – 6 skolēni.
Mūsu skolas folkloristi piedalījās rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks” Dienvidlatgalē. 1 skolniece
ieguva 1. pakāpes diplomu.
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5 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” un uzrādīja labus
rezultātus, iegūstot, 5-1. pakāpes diplomus un “Lielā stāstnieka” titulu. Valstī 1 skolēnam – 1.pakāpes diploms
un ”Dižā stāstnieka” tituls.
3 skolēni piedalījās valsts Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2016”, 3 dalībnieki
ieguva 1.pakāpes diplomus. Valstī 2 skolēni ieguva 1. pakāpes diplomus un titulu “Ekselentais smīdinātājs” un 1
skolēns 3. pakāpes diplomu un titulu “Lielais smīdinātājs”.
Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2016”. Vidusskolas
meiteņu ansamblis ieguva- 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Latgales novada vokālās mūzikas konkursu. 5.9. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālajam ansamblis – 2.pakāpes diplomu.
Tradicionālajā dziedāšanas konkursā Dienvidlatgalē „Dziesmu dziedu, kāda bija” piedalījās 5
skolnieces. 2 skolnieces ieguva 1. pakāpes diplomu, 2- 2. pakāpes diplomu un 1- 3. pakāpes diplomu.Valstī
viena skolniece ieguva -1. pakāpes diplomu un viena skolniece 3. pakāpes diplomu.
Folkloras kopa “Volyudzeite” piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, un kā
laureāts apmeklēja Līvu Akvaparku.
1. pakāpes diploms folkloras kopai “Volyudzeite” Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas
programmā “Pulkā eimu, pulkā teku 2016”.
Pateicības raksts 1.-4. klašu skolēniem par dalību starpnovadu sākumskolu koncertā “Draudzības zeme”.
Skolā notika projektu nedēļa par tēmu „Esi drošs un atbildīgs!”. Jaunāko klašu skolēni vēlreiz atkārtoja ceļu
satiksmes noteikumus, zīmēja drošu ceļu uz skolu. 5.-7. klašu skolēni cītīgi mācījās ceļu satiksmes noteikumus,
jo kārtoja eksāmenu, lai iegūtu velosipēdista vadītāja apliecību. 1.-4. klašu skolēni apmeklēja Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes mācību klasi un glābšanas dienestu.
1.-9.klašu skolēni piedalījās projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
Piedaloties projektā skolā iekārtots skolas muzejs.
Notika drošības diena „Esi drošs! ”, skolā bija ieradušies darbinieki no Latgales reģiona pārvaldes
kārtības policijas biroja. Skolēni varēja atkārtot dažāda veida drošības noteikumus, noskatīties video par
drošību, iepazīties ar policistu ekipējumu, dažāda veida transporta līdzekļiem. Lai atkārtotu ugunsdrošības
noteikumus, skolēni tikās ar sadales tīklu darbiniekiem.
Latgales reģiona Preiļu iecirkņa teritorijā Valsts policijas zīmēju konkursā “Esmu redzams - esmu
drošs” 1 skolniece ieguva 1. vietu un 3 –atzinību.
Pateicības raksts 4. klases skolēniem par dalību Latvijas Lauku foruma rīkotajā konkursā “Laiks
laukiem 2015”.
Ar īpašu jautrību pagāja Miķeļdienas un Jura dienas gadatirgus, kad nu katrs tirgoties gribētājs varēja
pārdot savu saražoto produkciju.
Nozīmīgākie un neparastākie pasākumi:
 Ziedu paklājs „Vārkavas vidusskolai - 95”;
 Diezgan plašu absolventu pulku skola pulcēja oktobrī, svinot savu 95. dzimšanas dienu;
 „Melnās kafijas vakars”;
 nozīmīgāko novada vietu izgaismošana;
 vakarēšana Vārkavā;
 skatuves runas konkurss veltīts Putnu dienām;
 “Balto galdautu” svētki;
 atvērto durvju diena;
 koncerts veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai.
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8.-12. klašu skolēni piedalījās ekspedīcijā “Aļņu, staltbriežu un stirnu skaitīšana Steķu silā” ar mežu
zinātniski pētniecisko institūtu “Silava”.
Skolas kolektīvs iesaistījās apkārtnes sakopšanas talkās. Mācību gada laikā skolēni devās mācību
ekskursijās, pārgājienos, pētot dzimto zemi, veselīgas atpūtas iespējas.
Skolas bibliotēka - palīgs un atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesa sekmīgai
nodrošināšanai, klašu audzinātājiem ārpusklases pasākumu sagatavošanā. Bibliotēka organizēja arī dažādus
izglītojošus pasākumus, konkursus un izstādes.
Dzejas dienu pasākums 1.-7.klasēm „Dzeja dabā kopā ar Raini un Aspaziju”.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums 1.-4.klasēm „Mācāmies draudzēties”.
Droša interneta nedēļas ietvaros pasākums 1. -12. klasēm „Esi drošs un atbildīgs” .
Latviešu rakstniekam J. Zvirgzdiņam – 75. Pasākums 1.-4.klasēm „Bebru Bīverbruku ģimenes
piedzīvojumi”.
Kā jau katru gadu arī pagājušā gadā tika dots starts ilggadējam un ļoti populāram projektam lasīšanas
veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kurā piedalījās 68 skolēni un 15 vecāki un
skolotāji. Labākie bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāji devās ekskursijā uz Krustpils pili un Sēļu sētu.
Notika tradicionālais krustvārdu mīklu maratons „Lielais gudrinieks”. Klātienes krustvārdu mīklu
risināšanas konkursa uzvarētāja otro gadu pēc kārtas bija 4. klases skolniece.
Visa mācību gada garumā skolā norisinājās dažādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens „Vārkavas
bezceļi”, turnīri volejbolā, basketbolā, novusā un „Vārkavas balva-2016” izcīņa.
Starpnovadu sacensībās:
 volejbolā: 1. vieta vidusskolu grupā un 2. vieta pamatskolu grupā.
 rudens krosa stafetēs: 3. vieta 6.-7. klašu grupā, 2. vieta 8.-9. klašu grupā.
 pavasara krosa kopvērtējumā - 3. vieta.
Vieglatlētikā: 1. vieta 2003.- 2004. gada dzimušo grupā,
2. vieta 2001.- 2002. gadā dzimušo grupā,
2. vieta 1997.-1998. g. dzimušo grupā.
Un kopvērtējumā pa grupām 1. vieta.
Individuāli vieglatlētikā izcīnītas:
 12- 1. vietas;
 10- 2. vietas;
 11- 3. vietas.
Latgales novada jauno vieglatlētu kausā komandai 3. vieta.
Starpnovadu „Lāses kausa” izcīņā vecākā jauniešu grupa ieguva 1. vietu un ceļazīmi uz
finālsacensībām Rīgā.
Latgales reģiona Preiļu novada „Policijas kausa” volejbola sacensībās tika iegūta 2. vieta. Ir laboti 2
skolas rekordi vieglatlētikā.
Skolā viesojās Riebiņu novada sākumskolas skolotāji un starpnovadu sporta skolotāji.
Piedaloties starpnovadu konkursā “Klases audzinātājs 2016”, nomināciju saņēma arī viena mūsu skolas
skolotāja.
Skolotāji apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus un devās pieredzes apmaiņas braucienos
pie citu novadu pedagogiem.
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7.12.Vārkavas pamatskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā.
2014./2015. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 36 skolēni un 21 pirmskolas grupiņas bērni.
2014./2015.mācību gadā skolā realizē divas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
izglītības programmas:
 Pirmsskolas izglītības programma,
 Pamatizglītības programma.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās:
 skolas padome;
 metodiskā komisijas;
 skolēnu pašpārvalde,
 vecāku biedrība „Pūces māja”.
Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un bibliotekārs. Skolas psihologs un logopēds
aktīvi sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem.
Visiem skolas skolēniem un pirmsskolas bērniem pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas. Dome no
budžeta skolēniem un 5-6 gadīgajiem bērniem EUR 28.00 vērtībā sedz mācību grāmatu un mācību piederumu
iegādi. Visām klasēm un pirmsskolas grupiņām Vārkavas novada dome sedz transporta izdevumus mācību
ekskursijām.
Visiem skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Individuālā darba nodarbības jeb
konsultācijas tiek piedāvātas visos skolas izglītības programmās iekļautajos mācību priekšmetos pie visiem
skolotājiem. Konsultāciju mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās, kā arī talantīgiem skolēniem,
lai paplašinātu viņu zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos, projektos
un sacensībās.
Mācību gada laikā skola dalījās ar savu uzkrāto darba pieredzi ar ārpusklases darba organizatoru un
klašu audzinātāju MA, sadarbībā ar Riebiņu novada domi organizēja plenēru jaunajiem māksliniekiem un
pedagogiem.
Vārkavas pamatskolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas arī daudzveidīgās interešu izglītības
programmās: mūzikas, noformēšanas, zīmēšanas, izteiksmīgās runas, kokapstrādes un jauno satiksmes
dalībnieku pulciņos. 14 skolēni nokārtoja velosipēdista eksāmenu un ieguva velosipēda vadītāja apliecības.
Darbojas folkloras kopa „Žubītes”, kurā iesaistījušies 1.-9.klašu skolēni. 2013./2014.mācību gadā interešu
izglītības programmas apmeklē 100 % izglītojamo.
2014./2015. mācību gadā skolēni piedalījušies starpnovadu olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot:
 vienu 1.vietu,
 divas 2.vietas.
Aktīvi sportojam. Nedēļā reizi notiek Vārkavas sporta skolas treniņgrupas nodarbības vieglatlētikā un skatuves
dejās. Maijā organizējām Sporta dienu, kurā piedalījās Preiļu novada Salas pamatskolas skolēni un skolotāji.
Piedalījāmies jauno satiksmes dalībnieku forumā.
Pirmsskolas grupas „Kastanīši” un „Bitītes” sadarbojas ar Rimicānu PII un Vārkavas vidusskolas
pirmsskolas grupu, apmeklējot iestādes un organizējot koncertus un sporta svētkus. Joprojām notiek aktīva
sadarbība ar senioru deju kopu „Odziņas”.
Vācām makulatūru un izlietotās baterijas.
2016.gada 26.janvārī pieņemts Vārkavas novada domes lēmums nr. 1 „Par Vārkavas pamatskolas
reorganizāciju”, ar kuru nolemts 2016. gada 31. augustā reorganizēt Vārkavas pamatskolu par Vārkavas
pirmsskolas izglītības iestādi „Cimdiņš”, tādējādi samazinot iestādes 12 darbinieku amata vietas.
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7.13. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) īsteno
izglītojamie vecumā no 1,5 – 6 gadu vecumam trijās izglītojamo dienas grupās, atbilstoši viņu vecumam
„Cālīši”, „Zīļuks”, „Sprīdītis”.
Prioritātes iestādes attīstībai 2015. – 2017. gadam:
1. Sakoptas, estētiskas un drošas darba vides uzturēšana.
2. Efektīva zināšanu un prasmju apguves nodrošināšana ar integrētu pieeju rotaļnodarbībās, pamatojoties
uz vadlīnijās noteiktām prasībām.
3. Pedagogu meistarības celšana.
4. Sadarbības pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs.
2015./2016. mācību gadā uz 1. septembri pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu uzsāk 33
izglītojamie, bet mācību gada beigās iestādi apmeklē 35 izglītojamie.
Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
Viena pirmsskolas izglītības skolotāja ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pamatizglītības
(1.-6.kl.) un sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju, viena skolotāja ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītībā,
divām skolotājām tālākizglītības B programmas kursos iegūtas tiesības mācīt pirmsskolas izglītības
programmās.
Divas pirmsskolas izglītības skolotājas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ieguvušas
3. kvalitātes pakāpi.
5 – 6 gadīgajiem bērniem bija iespēja darboties interešu izglītības pulciņā angļu valodā, apgūt tautisko
deju elementus, un, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, nodarbībās iepazīt otru svešvalodu – krievu valodu.
Visu mācību gadu bērniem notika individuālas logopēda konsultācijas, tikšanās ar medicīnas darbinieci,
padomus, kā sagatavoties skolai, sniedza psiholoģe.
Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē – vecāku
kopsapulces, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu, rudens un pavasara ekskursijas kopā ar izglītojamiem,
radošās darbnīcas pirms Ziemassvētkiem, kā arī vecāku piedalīšanās svētkos un jautrajos brīžos.
Ar SIA „Eu.Promotions Baltic” saņemts ziedojums – kancelejas preces.
2015. gada vasarā sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007” realizēts projekts „Bērnu priekam un atpūtai
Rimicānos”.

7.14. Vārkavas novada sporta skola
Vārkavas novads piedalījās Latvijas Jaunatnes olimpiādē Valmierā. Novada sportisti pārstāvēja valsti
starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. Vārkavas novada komanda piedalījās arī LR rīkotajos čempionātos
vieglatlētikā un LVS kausa izcīņā.
Tika sarīkotas šādas sacensības novadā:
 Vārkavas novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā;
 „Vārkavas balvu” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā;
 Vārkavas novada atklātais čempionāts novusā;
 Vārkavas novada pavasara kross;
 Latgales novadu Jauno vieglatlētu kauss un Vidusskolu kauss;
 Vārkavas novada sporta svētki;
 Piedzīvojumu skrējiens „Vārkavas bezceļi”;
 Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā;
 Vārkavas novada rudens kross;
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Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu skolēnu krosa stafetes.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē mūsu novadu pārstāvēja 7 sportisti, kuri startēja vieglatlētikas
sacensībās.
Vārkavas novada sporta svētkos piedalījās 11 volejbola komandas, 5 strītbola komandas, bija
spēkavīru stafete, kura bija veltīta Ginta Sparāna piemiņai, ”Vasaras biatlons”, jautrās stafetes, sacensības,
amreslingā, lodes mešanas sacensības, „niršanas” sacensības un citas atrakcijas.
Ziemā novada iedzīvotāji varēja pilnveidot savas prasmes slidošanā atklātajā slidotavā. Visu gadu
novada iedzīvotājiem tika organizētas nodarbības Vārkavas vidusskolas sporta zālē, trenažieru zālē, bet
vasaras periodā sporta laukumos un stadionā, kur, atbilstoši savām interesēm, varēja nodarboties ar sportu un
pilnveidot savu fizisko sagatavotību. Vārkavas novada volejbola komandas piedalījās arī citu novadu rīkotajās
sacensībās.Tika strādāts pie sporta laukumu un stadiona infrastruktūru labiekārtošanas, atjaunotas līnijas,
sakārtoti sektori, Tika nopirkti jauni augstlēkšanas paklāji, ierīkots gājēju celiņš līdz stadionam. Turpinājās
stadiona teritorijas apzaļumošana.

7.15. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
Plānotais budžets – 45803 EUR
Izpilde – 38603 EUR
Remontdarbi – vasarā tika nomainīta zālei grīda, uzklāts parkets.
Aktivitātes. Regulāri notiek deju kopas ‘’Vanagi” un ansambļa “Dziedi līdzi” mēģinājumi. Aktīvisti,
domubiedri kopā nūjo, spēlē volejbolu, novusu, tenisu un aukstajos ziemas mēnešos kopā vingro. Vanagu
komanda piedalījās Vārkavas novada sporta svētkos un uz Vanagiem atceļoja 9 kausi par 1.-3. vietu dažādos
sporta veidos.
Lielākie kultūras pasākumi. Valentīndienas pasākums – koncerts, balle, Lieldienu lustes kopā ar
vietējo pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. 2015.gada janvārī notika filmas “Segvārds Vientulis” prezentācija.
Šogad ir bijusi iespēja uzņemt vairākus teātra kolektīvus. Apmeklētākais bija Preiļu novada kultūras centra
amatierteātra izrāde A.Brigadere “Čaukstenes”. Ļoti radoši noritēja Goda saimnieču saiets Vanagos, kura laikā
4 radošās nodarbībās smēlāmies idejas un darbojāmies praktiski. Viss noslēdzās ar izstādi, kuras moto bija
“Mēs bijām un būsim”, jo senču gars mūsos vēl dzīvs. Kopējā ekskursijā apskatījām sava novada un kaimiņu
Riebiņu novada mājražotājus.
Izstādes. Daudz dalībnieku un apmeklētāju pulcē ikgadējās ziedu izstādes: narcišu un prīmulu izstāde;
Miķelīšiem un Mārtiņiem; Zanes Lāces fotoizstāde “Mirkļa pieskāriens”.
Augustā ar vērienīgu absolventu koncertu un jaunās zāles iedancošanu, norisinājās atmiņu un kopā
sanākšanas pasākums “Vanagu skolai – 95”.

9. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem informācijas
pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem un veicinātu iedzīvotāju
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, Vārkavas novada domē strādā sabiedrisko attiecību speciāliste,
kuras uzdevums ir nodrošināt patiesas, iedzīvotājiem saprotamas un regulāras informācijas sniegšanu
dažādām pašvaldības mērķauditorijām pa dažādiem komunikācijas kanāliem un veidot pašvaldības dialogu un
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu minēto mērķu sasniegšanu, Vārkavas novada dome 2015.
gadā veikusi šādus pasākumus sabiedrības informēšanā.
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2015. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Novadnieks”, „Vietējā Latgales Avīze”,
„Latgales Laiks”, Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs”, 2015. gadā tika noslēgts līgums ar „Latgales
Radio” – Vārkavas novada ziņas tajā izskan otrdienās ar atkārtojumu piektdienās, Vārkavas novada informācija
izskan arī Radio 1 ēterā un pārādās tās mājaslapā. 2015. gadā mediju liste paplašinājās – tajā tika iekļauta arī
„Latvijas Valsts ceļu” Latvijas apceļotājiem paredzētā mājaslapa. Paziņojumi par svarīgākajiem notikumiem tiek
nosūtīti arī Latgales plānošanas reģiona mājaslapai www.latgale.lv un Latvijas lauku konsultāciju centra
mājaslapai llkc.lv. Informatīvais portāls ir brīvi pieejams ikvienam, nekādas atsauces vai atļauja par informācijas
pārpublicēšanu netiek pieprasīta, tādēļ pašvaldība nemaz nevar uzskaitīt, kādi portāli un kad ir izmantojuši
informāciju un to pārpublicējuši.
Svarīgāko informāciju, kas attiecas gan uz pašvaldību, gan kaimiņu novadiem, gan Latvijas norisēm uz
informatīvajiem stendiem izvieto novada bibliotēku vadītājas. Par informācijas apriti gādā arī pagasta pārvalžu
vadītāji un citi atbildīgie pašvaldības darbinieki.
Sabiedrisko attiecību speciāliste pārskata gadā sagatavojusi un izsūtījusi medijiem 14 rakstus un preses
relīzes (2012. g. – 32, 2013. g. – 28, 2014. g. – 37), informāciju notikumu kalendāram, apkopojusi un izsūtījusi
medijiem kolēģu sagatavoto informāciju. Pārskata gadā ir atspoguļoti šādi notikumi:
1) Vecvārkavā atklāts bankomāts;
2) Rimicānos tikās ar Eiroparlamenta deputāti’
3) Nosvinēja Vanagu skolas 95. dibināšanas gadadienu;
4) Apbalvoti Vārkavas novada izglītības iestāžu labākie skolēni, sportisti un klases;
5) Vārkavas novada viesojās Naukšēnu novada pašvaldības pārstāvji
6) Vecvārkavā jau trešo gadu notiek asins donoru dienas;
7) Vanagu bibliotēka nosvinēja 60 gadu jubileju;
8) Radošajai un darbīgajai Vārkavas pamatskolai – 170;
9) Prast dzīt taisnu, platu un gludu vagu (par simtgadnieka J.Strodu);
10) Folkloras kopa „Dzeipurs” nosvinēja 20 gadu jubileju;
11) Noslēdzies fotokonkurss „Latgalietis 21. gadsimtā”;
12) Vārkavas muižas pils 1. stāvā ierīko tualeti, pie ieejas nobrauktuvi, IAC „Vanagi” maina grīdu,
remontēs Vārkavas muižas pils jumtu;
13) Restaurēts Vārkavas muižas pils oriģinālais interjera priekšmets – krēsls, pils 2. stāva gaitenī
izveidots vēsturisks stūrītis;
14) Vārkavas novada sporta skolas audzēknei 4. vieta Latvijas jaunatnes olimpiādē.
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viņu lomu un ieguldījumu novada attīstībā, aktivizētu viņu
līdzdalību, tiek organizētas šādas aktivitātes:
 Vārkavas novada iedzīvotāju apbalvošana 18. novembrī;
 ģimeņu godināšana kāzu jubilejās;
 mācību priekšmetu olimpiāžu, valsts konkursu uzvarētāju apbalvošana;
 pozitīvas publicitātes veidošana, piem., piesakot novada iedzīvotājus dažādos konkursos u.c.
Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaņās un
pasākumos, piemēram, Lielā talka 2015, Zemes stunda, 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 (martā, aprīlī, maijā, jūnijā, augustā, septembrī, oktobrī,
novembrī, decembrī) 740 eksemplāru tirāžā. Informatīvā izdevuma apjoms šogad svārstījās no 8 – 24 A4
formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā „Latgales druka” un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS „Latvijas
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Pasts”, un nonāk katrā Vārkavas novada mājsaimniecībā. Tā kā informācijas aprite līdz ar kvalitatīvas
mājaslapas izveidi ir uzlabojusies, informatīvā izdevuma rubriku skaits un apjoms ir samazinājies. Informatīvajā
izdevumā regulāri tiek publicēti būtiskākie domes lēmumi, to skaidrojumi, 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, uzskaitīti novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie jaundzimušie un mirušie, ievietoti dažādi paziņojumi, dažkārt arī
privātsludinājumi (līdzjūtības, apsveikumi, bet ne reklāmas).
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.
Kopš 2011. gada 4. februāra
darbojas atjaunotā pašvaldības
interneta
mājas
lapa
www.varkava.lv, kas arī šajā
pārskata gadā bija centrālais,
plašākais
un
aktuālākais
komunikācijas kanāls starp
iedzīvotājiem un pašvaldību.
Vārkavas novada domes mājas
lapā www.varkava.lv katru
darba dienu tiek ievietota un
atjaunota iedzīvotājiem aktuāla
informācija gan par notiekošo novadā, gan arī par dažādām aktualitātēm Latvijā. 2015. gadā Vārkavas novada
informatīvā portālam bija 17 388 apmeklētāju, kas ir 1 012 094 reizes skatījušies dažādas sadaļas. Populārākās
no tām bija JAUNUMI, FOTOGALERIJA, NOTIKUMU KALENDĀRS, DOMES SĒŽU PROTOKOLI, NOVADA
AVĪZE, PAŠVALDĪBA, ZIŅU ARHĪVS, VEIDLAPAS, IEPIRKUMI, NOVADS, TŪRISMS UN ATPŪTA. No
mājaslapas ir iespējams nosūtīt pašvaldībai jautājumus un ieteikumus, piedalīties aptaujās. 2015. gadā no
iedzīvotājiem ar mājaslapas starpniecību tika saņemtas 10 (2013. gadā – 16, 2014. gadā - 6) vēstules. Uz katru
jautājumu, vēršoties pie pašvaldības speciālistiem, tika sniegta atbilde.
Mājaslapā ievietotas 141 fotogalerijas (2014. gadā – 125, 2013. gadā – 116, 2013. gadā – 68).
Mājaslapā 2015. gadā ir ieviestas dažas izmaiņas: ziņu ieteikšana populārākajos sociālajos tīklos, daži
navigācijas uzlabojumi, kā arī papildinājumi, kas atvieglo portāla administrēšanu.
Ar svārstīgu aktivitāti, toties ļoti saturīgas bija novembrī rīkotās iedzīvotāju sapulces Vecvārkavā,
Vārkavā, Piliškās, Arendolē un Rimicānos. Ļoti labi apmeklētas tika arī sabiedriskās apspriešanas septembrī,
kuru tēma bija lauku ceļu attīstība. Pārskata gadā iedzīvotāji diezgan pasīvi, bet tomēr izmantoja iespēju
piedalīties atklātajās domes un komiteju sēdēs. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja organizēja iedzīvotāju
pieņemšanu Vecvārkavā, pašvaldības domē, divreiz nedēļā, kā arī vienreiz mēnesī Rožkalnu un Vārkavas
pagastu pārvaldēs. Pašvaldības domes deputāti pārskata gadā ar iedzīvotājiem lielākoties komunicēja,
izmantojot modernās tehnoloģijas.

10. PIELIKUMI
SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”
Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304
Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts:
anita.kursite@inbox.lv

46

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015. GADU
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās
parakstīšanas laiks

Madonā

Nr. 8.1./2016

Vārkavas novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada finanšu
pārskata revīziju. Revidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver:


2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu,
lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības,
sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro
ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav
būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis, lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības
uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata
vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
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Mūsuprāt, iepriekš minētai finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VĀRKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS darbības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Vadība ir
atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu,
lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības,
sagatavošanu.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

Anita Kursīte, tel.29483813
anita.kursite@inbox.
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