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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 2016. gada budžetu un realizē tai noteiktās funkcijas
Vārkavas novada pašvaldības teritorijā.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2017. gada 1.
janvāri bija 2085.
Vārkavas novada teritorijā ietilpst Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas
pagastu teritoriālās vienības.
Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar
vienu kultūras namu, vienu tautas namu, divām brīvdabas estrādēm un piecām bibliotēkām. Atbilstoši
pastāvošajai likumdošanai, darbojas Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu
pārvaldes un 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
2016. gadā turpinājās šādu projektu realizācija:
•

ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā summa 21208,66 EUR, ko
veido 19800,00 EUR bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija
1408,66 EUR.

2016. gadā uzsākti šādi projekti:
•

•

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumu
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Ceļa “Dovole - Piliškas” 0,00 – 1,97 km pārbūve
Vārkavas novada Vārkavas pagastā”, projekta attiecināmās izmaksas 144616,57 EUR, atbalsta
intensitāte 90%.
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumu
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Ceļa “Kazēri - Dzeņi” 0,00 – 1,49 km pārbūve
Vārkavas novada Upmalas pagastā”, projekta attiecināmās izmaksas 109066,17 EUR, atbalsta
intensitāte 90%.

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.
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1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2017.)

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2016. – 31.12.2016.
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²
2085

1.1. Vārkavas novada pašvaldības raksturojums
2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagastus, ir izveidots
Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā Vārkavas
novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts.Vārkavas novads atrodas Latvijas
dienvidaustrumos. Tas robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem. Vārkavas novadu veido
Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti. Administratīvais centrs – Vecvārkava (Upmala). Novada lielākās
apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij
viena no lielākajām Daugavas pietekām – Dubna.

Attēlā – Vārkavas novada kaimiņu novadi un lielākās apdzīvotās vietas.
Platība: 288 km2
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2016.): 2085
Iedzīvotāju blīvums: 7 uz 1 km2
Administratīvais centrs: Vecvārkava (Upmala)
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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: 9,3 % (uz 31.12.2016.)
Izglītības iestāžu skaits (2016./2017.m.g.): 1 vidusskola, 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 – 99,67 km. Melnais segums – 1,12 km.
Grants segums – 68,94 km. Bez segums – 29,61 km.
„B” grupas ceļi kopā – 26,22 km. Grants segums – 14,57 km. Bez segums –11,65 km.
„C” grupas ceļi kopā –21,79 km. Grants segums – 2,36 km. Bez segums – 19,43 km. Autoceļi kopā –
147,68 km. Melnais segums – 1,12 km. Grants segums – 85,87 km. Bez segums – 60,69 km.
Ielas kopā – 5,571 km. Melnais segums – 3,053 km. Grants segums – 2,518 km.

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

111,52 km²
78,58 km²

1.3. 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 %

1.4. Iedzīvotāji
2016. gadā Vārkavas novadā tika deklarētas 77 personas, no tām deklarējušies elektroniski 55 personas.
Pavisam iedzīvotāju uz 31.12.2016.Vārkavas novadā ir 2085 (Vārkavas pagastā – 609, Upmalas pagastā
– 760 Rožkalnu pagastā – 716).
Iedzīvotāju vecuma struktūra:
• Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 243;
• Darbaspējas vecumā (15-64 g.): 1377;
• Pēc darbaspējas vecuma: 465.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:
Latvieši —1793; krievi —228; čigāni — 22; pārējie — 42.
Dzimstības un mirstības rādītāji:
Dzimstība 2016.gads -13. Mirstība 2016.gads -11.
2016 .gads –3 laulības (reģistrētas Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā).
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2. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS, STRUKTŪRA
UN PĀRVALDE

2.1.Vārkavas novada dome
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
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.)

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2016 – 31.12.2016
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 „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija).

▪
▪
▪
▪
▪

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
„Latvijas Pašvaldību savienība”;
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
Preiļu rajona partnerība;
Viduslatgales pārnovadu fonds.
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2.2. 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 izbeigšanu pirms termiņa, pamatojoties uz I. Pokšānes personisku
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 2016. gada novembrī savas deputāta pilnvaras beidza
Skaidrīte Medne, viņas vietā apstiprināta Iveta Some.

2.3. 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, Iveta Some; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - Antra
Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ainārs Želvis; Attīstības un infrastruktūras pastāvīgā
komiteja – Iveta Some (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. 2016.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.
2016.gadā notikušas 14 komiteju sēdes, 18 domes sēdes, 7 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes
sēdēs pieņemti 249 lēmumi.

2.4. Vārkavas novada domes pārvalde
Vārkavas novada domes iestāžu personāls
Kopumā uz 2016. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 65 darbinieki un 9
deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja):
• domes administrācija (13),
• bāriņtiesa (1),
• pagastu pārvaldes (6),
• Sociālais dienests (4),
• Kultūras centrs (3),
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•
•
•
•
•
•
•
•

lauksaimniecība (2),
sporta skola (4),
komunālā saimniecība (19),
civilā aizsardzība (1),
autotransporta nodaļa (4),
IAC "Vanagi" (1),
novadpētniecības muzejs (2),
bibliotēku vadītāji – (5).

Vārkavas novada izglītības iestādēs 2016. gadā strādāja 55 darbinieki, no tiem 30 ir pedagoģiskie
darbinieki, 25 - tehniskie darbinieki.
Vārkavas novada domes administrācijā 2016. gadā strādāja 14 darbinieki, no tiem 10 sievietes un
4 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.

2.5. 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 novada bāriņtiesa;
▪ Rožkalnu pagasta pārvalde;
▪ Vārkavas pagasta pārvalde;
▪ Vārkavas novada Kultūras centrs ar struktūrvienībām:
• Rožkalnu kultūras nams;
• 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”.

2.6. Lietvedība
Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2016. gadā: juridisko personu – 1062; fizisko – 1251,
nosūtītie dokumenti -531.
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3. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA
APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
Vārkavas novada teritorijas plānojums
Vārkavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vārkavas novada domes 2013.
gada 16. jūlija lēmumu Nr.24/1 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu’’, 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.”

4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
2016. gada turpinājās šādu projektu realizācija:
•

ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā summa 21208,66 EUR, ko
veido 19800,00 EUR bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija
1408,66 EUR.

2016.gadā uzsākti šādi projekti:
•

•

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumu
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Ceļa “Dovole - Piliškas” 0,00 – 1,97 km pārbūve
Vārkavas novada Vārkavas pagastā”, projekta attiecināmās izmaksas 144616,57 EUR, atbalsta
intensitāte 90%.
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumu
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Ceļa “Kazēri - Dzeņi” 0,00 – 1,49 km pārbūve
Vārkavas novada Upmalas pagastā”, projekta attiecināmās izmaksas 109066,17 EUR, atbalsta
intensitāte 90%.
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5. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2016. GADĀ IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM
GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS
5.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji (EUR)
Posteņa nosaukums
Ieņēmumi kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas,
iznomāšanas
Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

2015.g.
2016.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo
budžets 2017.g.
izpilde
izpilde
gadu (%)
1 653 953
1 681 224
101,65
1 833 596
450 364
449 005
99,7
535 270
137 986
161 307
116,9
135 346
0
1578
100
3 553

23 321

656,37

4 660

1 668
8 914
17 956
28 687

2 200
8 992
8 571
30 428

131,89
100,88
47,73
106,07

1 760
5 350
6 820
19 300

986 326
18 499

973 550
22 272

98,70
120,4

1 103 090
22 000

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

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

2015.g.
budžeta
izpilde
1 568 187

2016.g.
budžeta
izpilde

Pret
Apstiprināts
iepriekšēj budžets 2017.g.
o gadu
(%)
1 915 305
122,13
1 918 923

393 185
7 011
145 375
14 006
83 996

383 783
6 821
407 591
12 536
82 552

97,61
97,29
280,37
89,5
98,28

438 398
5 875
309 674
16 118
84 452

0
137 058
598 281
189 275

0
133 225
719 271
169 526

0
97,2
120,22
89,57

0
148 397
591 082
324 927
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5.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
Posteņa nosaukums
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
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

2015.g.budžeta 2016.g.
Apstiprināts
izpilde
budžeta
budžets 2017.g.
izpilde
1 568 187
1 915 305
1 918 923
726 884
46,35%
171 486
10,94%
1 520
0,1%
214 229
13,66%
125 913

770 922
40,3%
181 136
9,46%
4 229
0,22%
191 765
10,01%
165 202

757 875
39,49%
188 085
9,8%
7 194
0,37%
274 263
14,29%
163 769

8,03%
3 217
0,21%
6 918
0,44%
7 086
0,45%
6 002
0,38%
88 512
5,64%
86 174
5,5%
114 239
7,28%
49 351
16007

8,63%
2 583
0,13%
10 171
0,53%
2 975
0,16%
6 510
0,34%
68 679
3,59%
102 792
5,37%
408 341
21,32%
45 286
0

8,53%
3 057
0,16%
3 560
0,19%
1 000
0,05%
12 109
0,63%
54 502
2,84%
107 156
5,58%
335 353
17,48%
63 201
0

5.4. Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītāji
(EUR)
Posteņa nosaukums
IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

2015.g.
budžeta
izpilde
81 887
2 416
79 471

2016.g.
budžeta
izpilde
88 166
2 428
85 738

Pret iepriekšējo
gadu %
107,68%
100,5%
107,89%

Apstiprināts
budžets
2017.g.
87 738
2 000
85 738

79 311

94 037

118,57%

113 824
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Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

57 919
1 425
19 967

84 387
0
9 021113
224

145,7%
46,37%
1791,73%

113 224
600
0

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Posteņa nosaukums

79 311

94 037

118,57%

113 824

76 701
2 610
2014.g.
budžeta
izpilde
77 553
1 881
75 672

94 307
0
2015.g.
budžeta
izpilde
81 888
2 417
79 471

122,95%
0%
Pret iepriekšējo
gadu %
105,59%
128,5%
105,02%

108 743
5 081
Apstiprināts
budžets
2016.g.
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
3 071

76 702
2 610

108,92%
84,99%

110 678
2 152

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds

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

2015.g.budžeta izpilde

Izdevumi

2016.g.budžeta izpilde
0
0
0

0
450
0

772

328

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

Mērķis

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valsts kase Vārkavas vidusskolas 30.05.2003. 20.05.2023
ēkas remonts
.
Valsts kase Vārkavas vidusskolas 08.04.2004. 20.03.2024

Valūta

EUR
EUR

Aizņēm. 2016.g. 2016.g.
līguma sākumā beigās
summa
EUR
142 287
54 866 47 580
85 372

37 038

32 542
11

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

ēkas renovācijas
pabeigšana
Rožkalnu kultūras
nama remonta
apmaksa un krēslu
iegāde
Autobusa iegāde
Projekta Vienotas
apkures sistēmas
izveide Vārkavā
ERAF projekta
Vārkavas novada
Vecvārkavas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa Kazēri-Dzeņi
0,00-1,49 km
pārbūve
Vārkavas novada
Vārkavas pagasta
ceļa Piliškas Dovale
0,00-1,97km pārbūve

.
17.09.2008. 20.09.2018
.

EUR

128 058

35 216

22 410

25.02.2013
01.10.2013

20.02.2020
20.09.2023

EUR
EUR

113 830
10 605

69 113
8 910

52 853
7 760

01.10.2013

20.09.2023

EUR

242 736

47 838

44 550

12.10.2016

20.09.2026

EUR

79 862

0

79 862

06.12.2016

20.11.2026

EUR

108 462

0

108
462

Kopā

911 325

253 075

396
019

Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevēj Mērķis
s

Citadele
banka
Citadele
banka
Citadele
banka

Aizņēmējs

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

Parakstīš
anas
datums

Atmaksa
s termiņš

Valūta

Galv
ojuma
sum
ma

Neatmak sātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2016.g.
sākumā

Neatmaks
ātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāšan
as
termiņš
2016.g.
beigās
227
57

11.02.200
6
17.11.200
6

14.06.202
1
14.06.202
1

EUR

2561

EUR

5691

1440

1 319

27.11.200
6

14.06.202
0

EUR

4098

930

577

Kopā

1235
0

2 597

1 953

12

5.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
Debitoru parādi (EUR)
Posteņa nosaukums

2015.gads

2016.gads

Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli
Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

74 102
5 418
49 904
18 780

Izmaiņas (+,)
-1037
+1037
-14670
-132

60 337
6 455
35 234
18 648

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

2015.gads
376 499
207 695
207 695

2016.gads
568 098
332 820
332 820

Izmaiņas (+,-)
191 599
+125 125
+125 125

168 804
45 286

235 278
63 199

+66 474
+17 913

3 830

3 476

-354

46 303
929

44 808
268

-1 495
-661

33 258
94
39 104

39 431
2 428
81 668

+6 173
+2 334
+42 564

5.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12. 2016. (EUR)
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācijā
Kopā

5 160
5 160

5.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā novērtējums
Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2016. gadā
Īpašuma nosaukums

Zemes gabali, ēkas, būves
kopā
-dzīvojamās ēkas

Vērtība
gada
sākumā,
EUR

Iegāde,
palielinājums
2016. Gadā
EUR

Izslēgts,
samazinājums
2016.gadā
EUR

Nolietojums
EUR

Vērtība
gada
beigās
EUR

5 522 008
116 017

21 404
0

103 569
19 740

3 275 765
67 390

5 787 870
94 577
13

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

1 233 477
2 652 383
1 128 323

13 911
323
236

26879
19 658
0

664 476
2 211 551
331 973

1 312 425
2 896 094
1 124 647

1 394
390 414

0
6 934

0
25 133

375
0

1 300
358 827

25 153
27 883

296
0

-1
0

0
15 451

25 448
27 883

728 587

35 109

37 694

3779 554

726 771

2 296

358 366

0

2296

11 406

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir zeme platībā 878,5164 ha, kas pa lietojuma veidiem sadalās šādi:
•

•
•
•
•

zeme zem ēkām un būvēm 175,3487 ha 134732,22Eur
kultivētā zeme 541,5477ha 175377,39Eur
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 36.9 ha 2 100,16 Eur
pārējā zeme 124,72 ha 46617,65 Eur
mežaudze 40,57 ha 19609,54 Eur

No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar bilances
vērtību 47 129 EUR, dzīvojamās, nedzīvojamās ēkas ar vērtību 306 845 EUR, transporta būves ar vērtību
55 652 EUR un pārējais nekustamais īpašums ar vērtību 18 461 EUR.

5.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2016. gadā (EUR)

Zeme
Ēkas
Kopā

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

Aprēķināts

Samaksāts

124853,57
28861,04
153714,61

130810,65
30496,81
161307,46

Atlikums uz
01.01.2017.
35762,65
3248,89
39011,54

Soda naudā samaksāts 8336,70 EUR.
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6. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2016. GADĀ

6.1. Pieņemtie saistošie noteikumi
Nr.108
Nr.109
Nr.110

Nr.111

26.01.2016.
(prot.Nr.1/3&)

Vārkavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.108 “Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam” un paskaidrojuma raksts uz 5 lapām.

26.01.2016.
(prot.Nr.1/4&)
26.01.2016.
(prot.Nr.1/5&)

Vārkavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.109 “Par Vārkavas novada
pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ”
Vārkavas novada domes 2016. gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.110 „Par
Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un
paskaidrojuma raksts

26.01.2016.
(prot.Nr.1/6&)

Saistošie noteikumi Nr.111„Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23.
marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”” un paskaidrojuma raksts

Nr.112

Nr.113
Nr.114
Nr.115

29.03.2016
(prot.Nr.5/2&)

Saistošie noteikumi Nr.112„Grozījumi Vārkavas novada domes 2010. gada 23.
marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas
novadā”” un paskaidrojuma raksts

29.03.2016.
(prot.Nr.5/12&)
29.03.2016.
(prot.Nr.5/14&)

Saistošie noteikumi Nr.113 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.108 "Par
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.114 "Grozījums VND 2013.gada 22.oktobra SN Nr.62 "Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā"

31.05.2016.
(prot.Nr.8/1&)

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

31.05.2016.
(prot.Nr.8/2&)

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.109 „Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu
2016.gadam”

Nr.116

Nr.117
30.08.2016.
(prot.Nr.13.,2&)
Nr.118
Nr.119
Nr.120
Nr.121
Nr.122

27.09.2016.
(prot.Nr.14/)

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.118 "Grozījumi VND pašvaldības 2009.gada 9.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 'VĀRKAVAS NOVADA pašvaldības nolikums"

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
04.10.2016.(pro
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
t.Nr.15)
25.10.2016.(pro Saistošie noteikumi Nr.120 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanai
t.Nr.16)
Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības apvienotā būvvaldē
25.10.2016.(pro
t.Nr.16)
29.11.2016.(pro
t.Nr.17)

Nr.123 27.12.2016.(pr
ot.Nr.18)

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”
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6.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2016. gadā

Priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja mājas
lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Iepirkuma
uzvarētāja
nosaukums

Līgumcena EUR
(bez PVN)

Vārkavas novada
Vārkavas pagasta ceļa
Piliškas – Dovale 0,001,970 km pārbūve

VND 2016/1

04.03.2016

23.03.2016

SIA “RIVIERA
L”

Vārkavas novada
Upmalas pagasta ceļa
Kazēri-Dzeņi 0,00-1,490
km pārbūve

VND 2016/2

04.03.2016

23.03.2016

SIA “RIVIERA 88 002,33
L”

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Vārkavas novadā

VND/2016/3

04.02.2016

09.03.2016

SIA “Clean R”

tarifu par 1m3
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
15,15 EUR, par
1m3 dalīto atkritumu
izvešanu EUR 00
par 1m3 nolietotās
sadzīves tehnikas
un lauksaimniecības
plēvju savākšanas
un izvešanas
izmaksas 9,95 EUR

Malkas piegāde Vārkavas VND/2016/4
novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām
2016.gadam

12.02.2016

24.02.2016

1.daļa Z/S
Šņepstu
Jaunāres
2.daļa SIA
„GE KOKI”
3.daļa Z/S
Šņepstu
Jaunāres
4.daļa SIA „GE
KOKI”

I daļā 4061,40 EUR
,
II daļā 2328,00 EUR
III daļā 12571,00
EUR IV
daļā1746,00 EUR

Autotransporta remonts,
tehniskā apkalpošana un
rezerves daļu iegāde
Vārkavas novada
pašvaldības vajadzībām

VND/2016/5

16.02.2016

SIA
“Autocentrs
Salinieki”

par rezerves daļu
iegādi 9938,56 EUR
un vienas darba
stundas likmi 12,50
EUR

Būvuzraudzība Vārkavas VND/2016/6
novada Vārkavas pagasta
ceļa Piliškas –Dovale
0,00-1,970 km pārbūvei
un Vārkavas novada
Upmalas pagasta ceļa

29.02.2016

SIA “PRO
CAD”

4980 EUR

11.03.2016

119 517,84
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Kazēri-Dzeņi 0,001,490km pārbūvei
Vārkavas novada
pašvaldības ceļu un ielu
ar grants segumu
uzturēšanas darbi
2016.gadā

VND/2016/7

29.02.2016

24.03.2016

1,.,5,7,11.daļa
VAS Latvijas
autoceļu
uzturētājs,
3,4,6,8,9,10,12
.daļa SIA
Neitrino

„Būvprojekta izstrāde
VND/2016/8
Vārkavas novada
Upmalas pagasta ceļa
Vanagi – Kļavinski 1,04 –
3,42 km pārbūvei

20.04.2016

03.05.2016

SIA
“Latvijasmernie
ks.lv” un OU
Reaalprojekt

Vārkavas novada
Rožklanu pagasta ceļa
Kvedervecumi-Krievu
purvs 0,00-1,00 km
pārbūve

VND/2016/9

27.04.2016

Meža inventarizācija un
meža apsaimniekošanas
plānu izgatavošana
Vārkavas novada
apsaimniekošanā
esošajām mežaudzēm

VND/2016/10 29.04.2016

13.09.2016.

Vārkavas kapu kapličas
būvniecība

VND/2016/11 30.05.2016.

10.06.2016. SIA “BORG”

Lietota kravas-pasažieru
transportlīdzekļa iegāde
Vārkavas novada domes
vajadzībām

VND/2016/12 14.06.2016.

27.06.2016. Andris Ročāns

Pārtikas produktu piegāde VND/2016/13 28.06.2016.
Vārkavas pašvaldības
iestādēm

11.05.2016

1.daļa 13 639,17
2.daļa 3 368,10
3.daļa 2 157,3
4.daļa 312,00
5.daļa 6 857,28
6.daļa 3 407,40
7.daļa 6 142,22
8.daļa 567,90
9.daļa 13 154,00,
10.daļa1 413,60,
11.daļa 2 125,18,
12.daļa 4 998,90

SIA “RIVIERA
L”

5400,01

74385,98

Iepirkums tika
pārtraukts, jo
netika iesniegts
neviens
piedāvājums
46042,04

4780,00
12.07.2016.

1daļa AS
Preiļu siers,
2daļa SIA
Bajards
3 daļa SIA TU
Lauki
4,5,6,13,15.daļ
a SIA Kabuleti
fruit, ,9,11.daļa
SIA Marijas
centrs,8.daļa
SIA Antaris
(nenoslēdza
līgumu) 10.daļa
SIA Vecā

1.daļa 6 442,61
2.daļa 7 417,55
3.daļa 234,30
4.daļa 564,73
5.daļa 80,56
6.daļa 761,80
7.daļa 616,80
8.daļa 203,69
9.daļa 800,69,
10.daļa1146,05,
11.daļa 1373,05,
12.daļa 1324,75,
13.daļa 144,11,
14.daļa 690,08,
15.daļa 170,00
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maiznīca,
12,14 daļa SIA
TU Lauki
Būvuzraudzība Vārkavas VND/2016/14 28.06.2016.
novada Rožkalnu pagasta
pagasta ceļa
Kvedervecumi - Krievu
purvs 0,00-1,00 km
pārbūvei

12.07.2016. SIA
“Sistēmekspert
s”

Būvprojekta minimālā
VND/2016/15 20.07.2016.
sastāvā, būvprojekta
izstrāde Vārkavas novada
sociālās aprūpes centram

02.08.2016

Būvprojekta minimālā
VND/2016/16 29.09.2016
sastāvā, būvprojekta
izstrāde Vārkavas novada
sociālās aprūpes centram

12.10.2016

3990,00

SIA “JOE”
7320,00

Vārkavas novada
pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas
uzturēšanas 2016./2017.
gada ziemas sezonā

VND/2016/17 27.10.2016

Vārkavas novada
Rožkalnu pagasta ceļa
Kvedervecumi – Krievu
purvs 0,00 – 1,00 km
pārbūve

VND/2016/18 09.12.2016

22.12.2016

SIA “Riviera L”

78170,30

Lietota vieglā -pasažieru
transportlīdzekļa iegāde
Vārkavas novada domes
vajadzībām

VND/2016/19 14.12.2016

28.12.2016

SIA “Auto
Universs”

5 000,00

Lietota zemās grīdas
autobusa ar invalīdu
uzbraukšanas rampu”
iegāde Vārkavas novada
domes vajadzībām

VND/2016/20 22.12.2016.

11.01.2017.

SIA “Rulings”

9950,00

6.3. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi
2016. gadā
Ceļa Brieži – Lapsas (Nr.21) labošana. Posmam 400m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm,
platums 4 m, garums 400 m). No X 233402; Y 650055 līdz X 233580; Y 650406.
Ceļa Lielie Stradiški – Mukāni (Nr. 63) labošana. Posmam 270 m grants klātnes uzbēršana
(biezums 10cm, platums 4m, garums 270m). No X 224349; Y 663942 līdz X 224091; Y 663879.
Ceļa Avotiņi – Dāboliņi (Nr.65) labošana. Grāvja 100 m rakšana, Caurtekas izbūve (Caurules
diametrs 40 cm, garums 8 m), 700m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4 m, garums
700 m). No X 229682; Y 650250 līdz X 229251; Y 649774.
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Ceļa Čeļš uz kompleksu (Nr. 40) labošana. Caurtekas cauruļu galu sakārtošana (nostiprināšana),
apauguma noņemšana, 400 m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 400 m). No
X 235352; Y 658830 līdz X 235043; Y 659063.
Pilišku ciema Pilskalna ielas un Rozeskalna ielas (Nr.7; 8) labošana. 800 m grants klātnes
uzbēršana (biezums 10 cm. Platums 5 m, garums 800 m). No X 233608; Y 664783 līdz X 232888; Y
664708.
Ceļa Novosele – Šusta ezers – Šaripovka (Nr. 35) labošana. Caurtekas izbūve (caurules diametrs
40 cm, garums 9 m). X 233047; Y 663475.
Ceļa Svaļbiški – Mazkursīši (Nr. 5) labošana. Sāngrāvju rakšana 1600 m, četru nobrauktuvju
(diametrs 30 cm, garums 6 m) izbūve, 800 m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4,5 m,
garums 800 m). No X 235395; Y 651190 līdz X 236073; Y 651570.
Ceļa Brieži – Jadvigova – Strodi (Nr.20) labošana. Caurtekas caurules galu sakārtošana
(nostiprināšana) (X 233107; Y 649328), 100m grants klātnes uzbēršana (biezums 10cm, platums 5m,
garums 100m). Skatīt pielikumus Nr. 9; 9A.
Vecvārkavas ciema Upes ielas (Nr.3) labošana. Posmam 230 m grants klātnes uzbēršana
(biezums 10 cm, platums 4 m, garums 230 m). No X 231072; Y 655147 līdz X 230994; Y 655357. Skatīt
pielikumu Nr. 10.
Ceļa Vārkavas apvedceļš - Ksaverinova – Vecvārkava (Nr. 8) labošana. Posmam 500 m grants
klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 500 m), sāngrāvju rakšana 500 m. No X 232037;
Y 656408 līdz X 232523; Y 656597.

6.4.Vārkavas novada sociālais dienests
Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, kura mērķis ir noteikt sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas,
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk –sociālie pakalpojumi) un sociālās palīdzības
sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un
palīdzību, kā arī sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas un finansēšanas principus, pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vārkavas novadā”, „Par papildus materiālās palīdzības sniegšnu Vārkavas novadā”, „Par
sociālo pakalpojumu sniegšanu Vārkavas novadā”. 2016.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garantētā
minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsts, kurš valstī ir noteikts 49.80 eiro pieaugušajām personām un
49.80 eiro bērniem, kā arī mājokļa pabalsts, Vārkavas novadā tas ir 71.00 eiro apmērā vienu reizi gadā. Ir
izstrādāti Vārkavas novada saistošie noteikumi Nr. 97 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem,
kuri palikuši bez vecāku gādības.”
Izmaksātie pabalsti 2016. gadā:
Kopā izlietots: 94239 eiro.
Ģimeņu skaits: 323.
Personu skaits: 836.
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 4120 euro.
Dzīvokļa pabalsts: 4544 euro.
Vienreizējie medicīnas pabalsti: 5154 euro.
Pabalsts audžuģimenēm: 7126 euro.
Ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības: 3841 euro.
Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 35375 euro.
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: 1850 euro.
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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 euro: 3199 euro.
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 377 euro.
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 4708 euro.
Apbedīšanas pabalsts: 875 euro.
Pabalsts pēc ieslodzījuma: 72 euro.
Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: 144 euro.
Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 17642 euro.
Pabalsts personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 800 euro.
Pabalsts represētām personām vienu reizi gadā: 460 euro.
Mājokļa pabalsts bērniem bāreņiem: 352 euro.
Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā: 1200 euro.
Apaļajās jubilejās: 2400 euro.
Sociālais dienests sadarbojas ar:
Vārkavas novada Bāriņtiesu;
Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm;
Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām;
Valsts Nodarbinātības aģentūru;
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru;
Valsts Sociālās Integrācijas aģentūru;
Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļu;
AS „Latvenergo”;
Bētānijas Domikāņu Māsu klosteris – humānās palīdzības apģērbu saņemšana;
Biedrību „Ascendum” - bērnu kultūras projektu „Garā pupa” organizēšanā un realizēšanā;
Fonds „GLORIA PATRI”;
Bērnu krīzes centriem;
Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm;
Probācijas dienestu;
Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem.

6.5. Vārkavas novada bāriņtiesa
2016. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu,
Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, nolikumu, prioritāri nodrošinot bērnu un
aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška, bāriņtiesas locekles Anita Lazdāne,
Zinaīda Maskalāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some, kuras piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves
apstākļu pārbaudes, nodrošina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnība esošo personu mantisko
un personisko tiesību ievērošanas uzraudzību, kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.
Bāriņtiesas sēdes protokolē domes norīkota darbiniece Antoņina Rusiņa.
Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriņtiesas kompetences
jautājumos un ar fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 104 dokumenti, savukārt
bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 92.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja pārskata gadā veikusi 156 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 :1373,- EUR apmērā.
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2016. gada 31. decembrī bāriņtiesā aktīvas ir 38 lietas. Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas
Vārkavas novada iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos.
Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde, viedokļa un atzinuma
sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, lietās par
aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanu, paternitātes noteikšanu nepilngadīgajam.
2016. gadā, bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekles piedalījās Latvijas Pašvaldības mācību centra
atbalsta organizētajā apmācību kursā 16 stundu apjomā Latgales reģiona bāriņtiesu darbiniekiem, lai
sekmētu darbinieku profesionālo izaugsmi un kompetenci. 2016. gadā divas bāriņtiesas locekles uzsāka
192 stundu bāriņtiesas locekļu mācību programmas apgūšanu SIA „Latgales mācību centrā” Rēzeknē.
Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir apmeklējuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas rīkotos seminārus.
Vārkavas novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedrs. Bāriņtiesa strādā ar
nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu
reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes datus. 2016. gadā NPAIS sistēmā ir ievadīti dati par 24 lietām un
lietās esošajiem dokumentiem.
2016. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa pieņēmusi 14 lēmumus. Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas
sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos
apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna
izņemšanu no ģimenes. Vienpersoniskie lēmumi 2016. gadā netika pieņemti. Bāriņtiesas lēmumi
pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti.
2016. gadā bāriņtiesa veltīja pastiprinātu uzmanību preventīvajam darbam ģimenēm ar bērniem. Šī
gada ietvaros bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi, pašvaldības policiju un citas institūcijas par 2
ģimenēm, kurās aug 4 bērni un kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. 2
ģimenēm, kurās aug 3 bērni, bāriņtiesa sadarbībā ar Vārkavas novada Sociālo dienestu uzdeva noteiktajā
termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Pateicoties Vārkavas novada pašvaldības sociālā
atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai ar Sociālo dienestu, izglītības pārvaldi,
psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, Valsts un
pašvaldības policiju, Probācijas dienestu, vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par bērnu aprūpi un
uzraudzību. Ir samazinājies lēmumu skaits par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērnu vecākiem.
Bāriņtiesa pieņēma lēmumus par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vienai personai un vienai
personai pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu.
Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem ir neattaisnoti mācību kavējumi,
uzvedības un likumu pārkāpumi, kad bērni ir iesaistīti konfliktos, risina domstarpības bērnu audzināšanas
jautājumos.
Ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir pārtrauktas vai
atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu,
bērna vecāki ir nepilngadīgi un citos gadījumos), bāriņtiesa koleģiāli lemj par bērnam piemērotāko
ārpusģimenes veidu – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā. 2016. gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 14 Vārkavas novada bērni, no tam
audžuģimenes aprūpē - 4 bērni, aizbildņu ģimenēs – 9 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās - 1 bērns. Aizbildņu pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (3 personas),
vecvecāki (1 persona) un bērniem emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki (3 aizbildņi). Lai izvērtētu
ārpusģimenes pakalpojuma kvalitāti, bāriņtiesas darbinieki veic ikgadējo bez vecāku gādības palikušo
bērnu dzīvesvietas pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaidro bērna un ģimenes
locekļu viedokļus. Aizbildņiem katru gadu jāiesniedz atskaites par nepilngadīgo audzināšanu, veselību,
mantas saglabāšanu un tās sastāvu.
Bāriņtiesa pieņēmusi 7 lēmumus par bērnu lietām audžuģimenēs, kā audžuģimeņu maiņa, bērnu
nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs.
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Novadā izveidojusies darbojas viena audžuģimene, kurā bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem tiek nodrošināta aprūpe līdz brīdim, kamēr bērni var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas
nav iespējams, tiktu adoptēti vai viņiem nodibināta aizbildnība.
Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir aizgādnības lietu pārraudzība. Aizgādnībā esoša persona ir
pilngadīga persona ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot
pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas
ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu.
2016.gadā bāriņtiesā bija 4 aktīvas lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju.
Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus,
pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.
Bāriņtiesa arī ieceļ aizgādņus promesošas personas mantai un mantojumam, ja ar notāra taisītu
notariālo aktu nodibināta aizgādnība, ja mantojuma atstājējam piederējis uzņēmums vai saimniecība, un tā
darbība jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas mantojuma tiesības. Pārskata gadā pieņemti
2 lēmumi par aizgādņa iecelšanu mantojumam.
Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši arhīva likumam, kurā glabājās pastāvīgi glabājamās
lietas no 2001. gada līdz 2016. gadam. 2016. gadā pastāvīgi glabājamas lietas par laika periodu no 1996.
gada līdz 2001. gadam nodotas Daugavpils zonālajā Valsts arhīvā.

6.6. Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2016. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs -saimniecības pārzinis, apkopēja (0.75 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti darbā 4
kurinātāji. Pašvaldības finansējums Rožkalnu pagasta pārvaldei 2016. gadā bija 57 115 EUR.
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 2 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai.
Sadarbojoties ar Valsts Probācijas dienestu, nodarbināts viens klients.
Uzturētas kārtībā sešas kapsētas, baznīcas, piemiņas pieminekļi.
Rožkalnu pārvaldē iespējams norēķināties par NĪN, komunālajiem maksājumiem, par ēdināšanu.
Slēgti vairāki līgumi par KN telpu nomu, zveju Lielajā Kalupes ezerā.
Izveidots šķiroto atkritumu laukums pie trīsstāvu mājas Rimicānos. Rožkalnu KN grīdas slīpēšana
un lakošana, pašvaldības ceļa malu sakopšana, jumta seguma maiņa attīrīšanas iekārtām. VZD uzmērīta
vecā katlu māja, Zemesgrāmatā ierakstīti trīsstāvu mājas Rimicānos, Saules 14 trīs dzīvokļi, Skolotājmāja
Saules 6 un šīs mājas astoņi dzīvokļi. Iegādāts žogs Dubencas kapsētai, kurš tiks uzstādīts 2017.gadā.
Sadarbība ar biedrību “Dzintars 2007” labdarības pasākums “Ziemassvētkos”. Pēc koncerta ar
ziedojumiem apciemoti vientuļie pensionāri un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.

6.7. Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagasta pārvaldē 2016. 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 2016. gadā bija 56900 EUR.
Vārkavas pagasta pārvalde:
1) pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pieņem samaksu
par domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem (2016. gadā Vārkavas pagasta pārvaldē iekasēti
maksājumi par 10712 EUR);
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas (reizi mēnesī izmaksājami vidēji 10 pabalsti);
pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus;
sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
otrdienās izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišķu ciemu;
organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu,
ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2016. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles
un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu” ik
mēnesi tika nodarbinātas 4 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai pirmajā pusgadā un 4
personas otrajā pusgadā. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas
sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos Vārkavas
Tautas namā, Vārkavas pamatskolā, novadpētniecības muzejā. Tika nokrāsota Vārkavas pagasta ēka,
pārvietotas mēbeles un inventārs no Vārkavas pamatskolas ēkas uz PII “Cimdiņš” telpām un no muzeja
telpām Kovaļevsku ielā 6 uz telpām Vārkavas pagasta pārvaldē, veikta caurteku galu atbrīvošana no
apauguma, pašvaldības ceļa malu sakopšana, bīstamo koku nozāģēšanas un novākšanas darbi.
2016. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkots viens Valsts Probācijas dienesta klients
piespiedu darbu veikšanai. No ceļa malu kopšanas sagatavoti 155 m³ malkas pagasta pārvaldes katlu
mājai. Pilišķu Saieta vietā tika organizēti svētku pasākumi un iedzīvotāju sapulces. Teritorijai apkārt PII
“Cimdiņš” ēkai tika uzstādīts žogs. Pagasta pārvaldes ēkā muzeja telpā nomainīta grīda, izremontēta un
izflīzēta kurinātāju atpūtas telpa un kurtuve.

6.8. 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 telpas.
Kultūras norises 2016. gadā
Norises

Norišu skaits

Valsts un tradicionālie svētki
Koncerti
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

7
6
3
15
4

Norise
Valsts un tradicionālie svētki
Ģimeņu svētki veltīti valsts dibināšanas gadadienai
Valsts svētki
Līgo pasākums

Aptuvenais
apmeklētāju skaits
1090
1565
250
2670
355
Norišu
skaits
7
1
1
1

Aptuvenais
apmeklētāju
skaits
1090
150
200
150
23

Jaunības svētki
Bērnības svētki
Lieldienu pasākums
Ziemassvētku pasākums
Koncerti
Sieviešu dienai veltīts koncerts Mārtiņš Ruskis
Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki
BET BET koncerts NS ietvaros

1
1
1
1
7
1
1
1

150
200
120
120
1565
200
300
500

Dabasu durovys koncerts NS ietvaros
Pašdarbības kolektīvu koncerts “Eironovadvīzija”
Lauris Valters Valsts svētku koncerta ietvaros
Ziemassvētku koncerts Pilišku saieta vietā
Izrādes
Amatierteātra “Kulda” izrāde Līgo
Dvietes amatierteātra izrāde Ciema Amazones
Izklaides sarīkojumi
Gada nogales balle
“5 godi vīnā kuldā” Vārkavas TN
STARIJ NOVIJ GOD
Valentīndienas balle “Kur ir mans Valentīns?”
Skolas mācību gada pasākums “ES MĪLU TEVI, SKOLA”
Vecvārkavas brīvdabas estrādes vasaras sezonas atklāšanas balle
Vārkavas brīvdabas estrādes vasaras sezonas atklāšanas balle
F/K “Vecvārkava” jubilejas pasākums
Novada svētki
Senioru pēcpusdiena
Lauksaimnieku balle
Trakākā ballīte Upmalā
Citi
Bērniem (Ziemassvētku eglīte)
Gadatirgus
Videospēļu turnīrs jauniešiem
Ē Hānberga grāmatas atvēršanas svētki

1
1
1
1
3
2
1
15
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1

150
250
150
15
250
150
100
2670
400
100
150
120
200
100
150
150
800
200
150
150
355
100
150
25
80

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) un amatierteātris “Kulda” ( dalībnieku skaits 12 )
Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava” (dalībnieku skaits 10), deju grupa
„Pašām patīk” (dalībnieku skaits 12), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11) uz mēģinājumiem
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pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, bet IAC Vanagi zālē uz mēģinājumiem dodas sieviešu vokālais
ansamblis „Dziedi līdzi” ( dalībnieku skaits 8 ) un vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Vanagi” ( dalībnieku
skaits 18 ).
Novadā darbojas 11 dažāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie ansambļi,
viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautu deju kolektīvs, divas folkloras
kopas, divas senioru deju kopas. Novadā darbojas pašdarbības teātris - Vārkavas pašdarbnieku teātris, kā
arī dažādos pasākumos piedalās jauniešu iniciatīvu grupa “Mansards”.

6.9. 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 31.12.2016 gadu veido 733 vienības t. sk. pamatkrājumā 192 vienības, jauniegūtas
118 vienības. Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir Vārkavas pamatskolas nodotie
priekšmeti muzejam un privātpersonu dāvinājumi.
Vārkavas novadpētniecības muzejā 2016.gadā ir divas
patstāvīgās ekspozīcijas.
Pamatekspozīcija - „ Pirmā tautskola zemnieku bērniem Latgalē “, kurā ir iekļauta informācija par pirmo
tautskola Latgalē, ievērojamiem novadniekiem un novada vēsture. Vārkavas novada rokdarbnieku darba
istaba , kurā var nodarboties ar aušanu, adīšanu, tamborēšanu un apskatīt rokdarbnieču un amatnieku
darbus. Muzeja otrā patstāvīgā ekspozīcija „Lauku sēta” atrodas klēts – muzeja telpās. Šajā ekspozīcijā
iekļauti senie sadzīves un darba rīki Muzeja otrajā (Kovaļevsku iela 6) stāvā atrodas „Radošo mākslu
salons”, kurā ir apskatāmas fotoizstādes, gleznu izstādes, izvietoti Vārkavas novada mākslinieku darbi.
Muzejs rīko arī tematiskos pasākumus: valsts atceres un piemiņas dienas pasākumus ( Barikāžu atceres
diena, Komunistiskā genocīda piemiņas diena, Lāčplēša diena), Tradīciju pasākumus ( Meteņdienas,
Miķeļdiena, Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi), muzeju nakts pasākums.
Muzeja ikdienas un rīkoto pasākumu apmeklētāju kopskaits
Mērķauditorija/ gadi
Apmeklētāju skaits: KOPĀ
MUZEJĀ
t.sk. individuālie

2016
1349
813
174

Apmeklējumi grupās:

163

t.sk. skolēnu grupas
pieaugušie
Izstāžu apmeklētāji

87
76
476

Muzeja rīkoto pasākumu apmeklētāji

536

2016. gadā muzeja pamatekspozīcija un krājuma telpas ar domes lēmumu tika pārceltas uz
Kovaļevsku ielu 4, Vārkavā. Turpinās muzeja – klēts ekspozīciju un pamatekspozīciju papildināšana un
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iekārtošana. Muzejs 2016.gadā Vārkavas novadpētniecības muzejs tika akreditēts uz pieciem gadiem .
Novadpētniecības muzejs 2016.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 10
ekskursijas muzejā, tai skaitā 3 pa novada teritoriju.

6.10. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
6.10.1. Upmalas bibliotēka
Vārkavas novada Upmalas bibliotēka akreditēta 2014. gada 11. jūnijā. 2019. gadā ir kārtējais bibliotēkas
akreditācijas gads
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 430
• Reģistrētie lietotāji: 252 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam - 126).
• Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2925, 5651.
• Vidējais apmeklējums mēnesī: 243.
• Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 23 dokumenti.
• Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 11 reizes.
• Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 37 EUR.
Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2014
237
92
2569
1050

2015
245
97
2839
1187
309

2016
252
126
2925
899
17

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+2: +3
+5;+29
+10: +3
-13:-24
-94

4190
2171
1778
272
46

4972
2913
2056
444
49

5651
3898
1738
616
53

+18:+13
+34:+33
+15:-15
+63;+38
+3;+4

520

510

480

-1.; -5

Upmalas bibliotēkas krājums no 2012.gada pilnībā atrodas sistēmā ALISE.
Krājuma inventarizācija veikta 2015.gadā, arī sistēmā ALISE.
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Krājuma rādītāji
2014

2015

2016

Jaunieguvumi

533

594

580

Grāmatas

154

179

181

t. sk. latviešu daiļliteratūra

24

74

t. sk. bērniem

28

50

28

Izslēgtie dokumenti

1051

520

624

Krājuma kopskaits

5898

6740

6367

Grāmatu krājuma apgrozība

11(2172/5280)

6(2913/5153)

4(3527/5067)

Periodisko izdevumu apgrozība

8(1778/1281)

1(2057/1457)

5(1576/1499)

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.
Darbs ar bērniem un jauniešiem notiek ciešā sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas bibliotēku. Skolā plāni un
darba grafiks skolēniem ir ļoti blīvs, jāsaskaņo mācību stundu plāni. Īpaši tad, ja notiek kādas mācību
ekskursijas, kad bērni kavē skolu visu dienu. Darba procesā pielietojam dažādas darba metodes. Tās ir
bibliotekārās stundas, pasākumi Upmalas un skolas bibliotēkās, mācību ekskursijas, kā arī pasākumi brīvā
dabā, ja ir piemēroti laika apstākļi. Pasākumi pamatā notiek Vārkavas vidusskolas aktu zālē vai skolas
bibliotēkā, jo novada bibliotēkā lielu pasākumu rīkošanai nav piemērotu apstākļu. Upmalas bibliotēka
atrodas domes administratīvajā ēkā, bet bibliotēkā nodarbības vairāk kā 10 bērniem vai vienai klasei
nodarbības nav iespējamas telpu šaurības dēļ.
Bērni un jaunieši- lasītāji Vārkavas vidusskolā
Grupa

Pirmskolas grupa

Sākumskola

Pamatskola

Vidusskola

Skaits

12

39

61
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Lasītāji:
Pārskata periods
Bērni un jaunieši
Kopējais lasītāju skaits
% salīdzinot ar iepr. gadu
Apmeklējums
Pārskata periods
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni

2014
92
237
39
2014
2569
1050

2015
97
245
40
2015
2839
1187

2016
126
252
50
2016.
2925
899

% ar iepriekšējo periodu
+10: +3
-13:-24
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Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.
Krājums – jaunieguvumi bērnu un jauniešu literatūrā:
Pārskata periods
2014
2015
Bērni un jauniešu literatūra
28
50
Kopējais jauniegūto grāmatu skaits 154
179
% salīdzinot ar iepr. gadu
18
28

2016
20
170
12

Krājuma veidošanas politiku ietekmē tas, ka blakus Upmalas bibliotēkai ir Vārkavas vidusskolas bibliotēka.
Ņemot vērā vidusskolas krājumā iegādāto krājuma klāstu, lielus līdzekļus bērnu grāmatu iegādē uzskatu
par nelietderīgu.
Vārkavas vidusskolas bibliotēkā iegādātā bērnu un jauniešu daiļliteratūra:
Gads
Ieguldītie līdzekļi EUR
Kopējais jauniegūto grāmatu skaits

2014
587
95

2015
893
150

2016
820
190

Jaunieguvumu skaits konkrētai mērķgrupai Upmalas un Vārkavas vidusskolas bibliotēkā:
Grupa

Pirmskolas grupa

Sākumskola

Pamatskola

Vidusskola

Skaits

12

39

61
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Vārkavas vidusskolas bibliotēkā 2016.gadā pasūtīti 9 preses izdevumi bērniem 156 EUR vērtībā, viens no
tiem ir izdevums pirmsskolas vecuma bērniem, jo Vārkavas vidusskolā ir pirmsskolas grupa.
Bērni grāmatas lasīšanai izņem skolas bibliotēkā. Pavasarī, kas skolu slēdz, jaunās grāmatas SBA kārtībā
tiek izņemtas un piedāvātas lasīšanai Upmalas bibliotēkā. Tādējādi bērniem pieeja grāmatu krājumam ir
visu gadu. Pamatā Upmalas bibliotēkā tiek iegādāts otrs projekta Bērnu žūrija grāmatu komplekts un
atsevišķi grāmatu eksemplāri bērnu un jauniešu vecuma grupai. Preses izdevumi bērniem un jauniešiem
arī atrodas Vārkavas vidusskolas bibliotēkā.
Bibliotēkas vides pielāgošana konkrētajai mērķauditorijai.
Skolas bibliotēkas iekārtojums vienmēr tiek transformēts pielāgojot noteiktajam pasākumam – vai tāir
bibliotekārā stunda vai pasākums. Tā kā Upmalas bibliotēkā un skolas bibliotēkā nav iespējams izvietot
lielo ekrānu prezentācijām, tad šāda veida pasākumi parasti notiek skolas aktu zālē. Retāk pasākumi
notiek novada Kultūras centra zālē, bet arī tā ir grūti pielāgojama bērnu auditorijai.
Pārskata perioda laikā organizēti 9 pasākumi bērniem un jauniešiem. Katrā pasākumā ir grāmatu izstādes.
Pasākumu saraksts bērniem un jauniešiem un norāde uz fotogaleriju 2. pielikumā
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem ir pieejama mājas lapā www.varkava.lv, kā arī
bibliotēkas informācijas stendā. Informāciju par bibliotēku var atrasts Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas
lapā. Bibliotēkas profils redzams arī vietnē www.biblioteka.lv, tomēr ļoti jāpiedomā par šīs majaslapas
darbibas un iekārtojuma uzlabošanu.
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
Veiksmīgākais pasākums, kas vairoja bibliotēkas publicitāti bija 3.. jūnijā Vārkavas novada Kultūras centra
zālē notikušie rakstnieka Ērika Hānberga grāmatas “Atgūšana un iegūšana saprātā un neprātā” atvēršanas
svētki. Īpašie viesi: Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecības „Salenieki” īpašniece Ruta Norkārkle,
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska un apgāda "Jumava" valdes priekšsēdētājs Juris
Visockis.
Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Sadarbība ar pašvaldību un tās institūcijām vislabākā ir ar Vārkavas vidusskolu – gan bibliotēku, gan
vadību. Bibliotēku veidotie pasākumi vienmēr tik atbalstīti un ir organizēts laiks to iekļaušanai macību
plānos.Pašvaldība dod iespēju skolēniem braukt bibliotēku veidotajās mācību ekskursijās ļaujot izmantot
novada transportu. Sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka vienmēr laikā ievieto pasākumu
afišas un bibliotēkas veidotos rakstus novada avīzē „Ozolupe”. Upmalas bibliotēkai ir cieša sadarbība ar
Vārkavas novadpētniecības muzeju un citām novada bibliotēkām. Notiek grāmatu iepirkuma saskaņošana,
veidoti kopēji pasākumi (Dzejas dienas pasākumi, Ē.Hānberga grāmatas Atgūšana un iegūšana saprātā un
neprātā”atvēršanas svētki ).
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes
Sadarbība veidojās ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēku, veidojot Lāčplēša dienas pasākumu
Vārkavas vidusskolā. NAA bibliotēkai jāizsaka pateicība par atsaucību un nesavtīgumu, piegādājot
materiālus un konsultējot vēsturiskajā Melnās kafijas pasākuma norisē.
Nozīmīgākais sadarbības partneris reģionā ir Preiļu Galvenā bibliotēka un tās veidotais metodiskais un
konsultatīvais darbs. Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētie semināri un konsultatīvais darbs dažādos
bibliotekārā darba veidos veido pamatu darbam bibliotēkā.

6.10.2.Vanagu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 290
Reģistrētie lietotāji: 86 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 14), jaunākajam – 7 gadi,
vecākajam – 85.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1502; 3331
Vidējais apmeklējums mēnesī: 140
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 38 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 17 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 74 EUR
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Avots
Eks.
Pašvaldības finansējums
100
Dāvinājumi (privātpersonas, 19
biedrības)

Eur
497
109,66
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Vislasītākā literatūra
Bibliotēkas lasītāji visvairāk ir iecienījuši latviešu autoru darbus, sevišķi lasīti tika D. Avotiņas, M.
Svīres, E. Lukjanska un D. Judinas darbi. Pieprasīti ir vēsturiskie romāni, likteņstāsti un, vairāk vīriešu vidū,
detektīvi.
Abonētie preses izdevumi
Lasītājiem bija pieejami 5 dažādu nosaukumu preses izdevumi par summu 238 Eur. Vietējā
Latgales Avīze, Ievas Stāsti, Ievas Dārzs, Praktiskais Latvietis, Ieva.
Dāvinājumi: Rīgas Laiks, Putni Dabā, Vides Vēstis, Kas Jauns, Vakara Ziņas, Likums un Taisnība,
Ilustrētā Vēsture.
Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi
Preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās, grāmatu apmaiņa, uzziņu literatūra, bezmaksas
datu bāzes Letonika un LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, www.nevs.lv, www.filmas.lv, datorpakalpojumi,
bezmaksas WIFI internet, SBA (Starpbibliotēku abonements), novadpētniecības materiāli, dažādas
tematiskās mapes, kā arī pieeja dažādiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem (bakalaura darbiem).
Darba vietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums
Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 15 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā atrodas 2
printeri un 1 multifunkcionālā iekārta ar printera, skenera un kopētāja funkciju. Tāpat apmeklētājiem
piejama videokamera un austiņas ar mikrofonu sarunām Skype, kas ļauj sazināties ar radiniekiem ārpus
Latvijas.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Vanagu pamatskola tika slēgta 2012. gadā. Bērni
bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā. No 86 bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem 14 ir bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem. 2016. gadā bērnu un jauniešu literatūras krājums papildināts ar divpadsmit grāmatām,
tāpat bērnu grāmatas SBA kārtā tika ņemtas no Preiļu GB un Upmalas bibliotēkas. Pašiem mazākajiem
lasītājiem ir izveidots savs sturītis ar atbilstošiem krēsliem, galdu un rotaļlietām, kas papildināts ar
krāsainajiem zīmuļiem un flomasteriem radošām izpausmēm.
Pakalpojumi bibliotēkā bērniem un jauniešiem:
- apmācība bibliotēkas krājuma un informācijas apguves prasmē;
- skolas brīvlaikā bērni tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs:
o “Mazie ķipari izkrāso bibliotēku” – zīmējumu izstāde.
o “Radītprieks” – radošā darbnīca bērniem un jebkuram interesentam, kurš vēlas iemācīties
izgatavot populāro Play Dough plastilīnu mājas apstākļos, kas ir īpaši piemērots maziem
bērniem, kā arī Ziemassvētku rotājumu gatavošana no PVA līmes mīklas.
o Jauno bērnu grāmatu izstāde.
Galvenais mērķis ar bērniem: radīt sajūtu par bibliotēku kā draudzīgu vidi, kur var atrast vajadzīgo
informāciju, attīstīt lasītprieku, labi pavadīt brīvo laiku!
Vārkavas novada Vārkavas vidusskolas audzēkņi bibliotēku apmeklē Projektu nedēļas ietvaros.
Bibliotēkā sev nepieciešamo informāciju iegūst arī Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas, Daugavpils
Universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Daugavpils S.Broka mūzikas
vidusskolas studenti.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas
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Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 31 uzziņa par literatūrzinātnes, medicīnas,
juridiskiem un sociāliem jautājumiem, kā arī sniegtas konsultācijas un apmācības datora lietošanas
prasmēs – mobilo sakaru karšu papildināšana, rēķinu apmaksa, kontu pārskatu izdrukas, Skype lietošana,
naudas pārskaitījumi, kā arī organizēti konsultatīvi pasākumi Platību maskājumu iesniegumu elektroniskajai
nosūtīšanai. Tāpat sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un lasītāji regulāri tika informēti par jaunākajām
grāmatām, kas ienākušas bibliotēkas krājumā.
Sniegtie pakalpojumi: dokumentu skenēšana, kopēšana, printēšana. 2016. gadā starpbibliotēku
abonomenta kārtā lasītājiem piedāvātas 85 grāmatas, kuras tika atvestas no Preiļu Galvenās bibliotēkas,
kā arī no Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas.
Novadpētniecība
Bibliotēkā tika turpināts iepriekšējo gadu uzsāktais Novadpētniecības darbs. Papildināta izstāde „Ik
katrai vietai ir savs lepnums”, kurā ir apskatāmi materiāli par mūsu ciemu, vēsturi un novadniekiem, kas arī
ir novadpētniecības darba virzieni. Pārkata perioda prioritātes – papildināt novadpētniecības materiālus,
ieinteresējot cilvēkus ar tematiskiem novadpētniecības pasākumiem un izstādēm.
Novadpētniecības krājuma popularizēšanai papildināts īpaši iekārtots stūrītis, kurā izvietoti materiāli
par Vanagu ciema vēsturi. Pieejamas mapītes par 17 novadniekiem, kurus pazīst ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus robežām. Atsevišķi tiek atzīmētas novadnieku jubilejas ar izstādēm un tematiskām pēspusdienām.
Visi novadpētniecības materiāli tiek izmantoti literatūras, tematisko izstāžu iekārtošanai un dažādu
pasākumu sagatavošanā.
2016. gadā bibliotēka atzīmēja:
• “Vanagu pērle” – izstāde, atzīmējot Vanagu baznīcas 80 gadu jubileju un baznīcas būvdarbu vadītāja,
prāvesta Leona Garškas 110. gada dienu
• Tikšanās ar novadnieku Jāni Vaivodu – sadarbībā ar Informācijas un atbalsta centru “Vanagi” tikšanās ar
novadnieku Jāni Vaivodu un iepazīšanās ar videomateriāliem par Vanagu baznīcu.
Tālākizglītība
Regulāri tika apmeklēti profesionālās pilnveides semināri un apmācību kursi Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, kuru laikā tika runāts par jaunumiem, aktualitātēm bibliotēku dzīvē. Papildu pieredze gūta,
dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī Salaspils novada
bibliotēku.
Pasākumi un izstādes
Bibliotēkas izstādes un pasākumi paredzēti dažādām lasītāju mērķgrupām, piemēram, pārskata
perioda e-nedēļā notika praktiskas nodarbības lauksmainiekiem, zemniekiem un piemājas saimniecību
vadītājiem par platību maksājumiem un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (nodarbības “Meklē un
uzzini”, “Tavs atvieglojums zināšanām” ), notikušas derīgo padomu stundas un tematiskās pārrunas
mājsaimniecēm un ģimenēm (“Izdaiļosim puķudobes”, Pārrunas par dzīvē nozīmīgākajām vērtībām,
cilvēciskumu un attiecībām pēc A. Dziļuma romāna un seriāla “Saplēstā krūze”, “Velna krogs”
ekranizējuma, izstāde “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”). Vietējo iedzīvotāju atzinību guvusī ziemas ābolu
šķirņu izstāde “Rudens garša” ar iespēju nogaršot dažādu šķirņu ābolus paredzēta ikvienam piemājas
augļu dārza īpašniekam vai ābolu audzētājam. Tāpat rīkotas jauno grāmatu izstādes un literārās izstādes,
atzīmējot dažādu slavenu rakstnieku un kultūras cilvēku apaļās gada dienas (“Rakstniekam Ernestam
Birzniekam-Upītim 145”, “Angļu rakstniecei Šarlotei Brontē 200”, “Rakstniecei Vizmai Belševicai 85”,
“Rakstniecei Dagnijai Zigmontei 85”, “Vai atpazīsti Čaku” par godu A. Čaka 115. gada dienai,
“Komponistam maestro Raimondam Paulam 80” u.c.), kā arī aktivitātes novadpētniecībā un darbs ar
bērniem.
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6.10.3. Arendoles bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 368,
Reģistrētie lietotāji: 81 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam- 7),
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 444;1196.
Vidējais apmeklējums mēnesī: 42.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 38 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 7 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 75 EUR.
Bibliotēku akreditācija notika 2015.gadā. Svarīgākie akreditācijas komisijas ieteikumi izpildīti : sadarbībā ar
Preiļu reģiona galveno bibliotēku, pabeigta krājuma rekataloģizācija, sabalansēti līdzekļi krājuma
komplektēšanai, par prioritāti izvirzot grāmatu krājuma atjaunošanu. Norakstīti neaktuāli izdevumi, uzlabota
krājuma kvalitāte.
Vārkavas novada domes piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Ņemot vērā
to, ka arī iedzīvotāju skaits mikrorajonā mazinās, tad finansējums ir pietiekošs.
Bibliotēkas izdevumi
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
3872
3352
520

2015
4709
3676
1033

2016
4496
3847
649

Bibliotēkas krājuma komplektēšana tika veikta ņemot vērā lietotāju intereses. Grāmatu iegādei iztērēti
387 EUR, preses izdevumiem 262 EUR. Lietotāji vairāk izvēlas lasīt preses izdevumus. Pieprasīta latviešu
daiļliteratūra, kriminālromāni. 2016.gadā grāmatas tika pirktas pirms semināriem Preiļu GB, kā arī no
izdevniecībām.

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti. Telpu kopplatība 45m 2 . Lasītājvietu skaits bibliotēkā- 15.
Pašiem mazākajiem apmeklētājiem iekārtots bērnu stūrītis.
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Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums

Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Darbiniekiem
(skaits)
1

Lietotājiem
(skaits)
4

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Apmierinošs

2

Apmierinošs

1

Labs

Arendoles bibliotēkā jebkurš apmeklētājs var atrast savām interesēm atbilstošu informāciju. Lietotāji
pēc vajadzības izmanto pieejamās IT.
Personāls
Arendoles bibliotēkā ir viens darbinieks, kas strādā 0.75 darba likmes un pilda gan bibliotēkas
vadītājas, gan apkopējas pienākumus. Izglītība- vidējā speciālā citā jomā.
Gada laikā apmeklēju 4 Preiļu GB organizētos seminārus un sanāksmes, piedalījos Latgales reģiona
bibliotekāru konferencē “Sadarbība - ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi”, kas notika Preiļos.
Apmeklēju “Ego”, izglītības un attīstības centra, profesionālās pilnveides praktisko semināru “ Radošums
un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā .”
Darba pieredzes apmaiņas braucienā interesanta bija iepazīšanās klātienē ar jauno Latvijas
Nacionālo bibliotēku, tās lasītavām, kā arī Salaspils novada bibliotēku, atjaunoto Latvijas Nacionālo
mākslas muzeju, Salaspils botānisko dārzu. Piedalījos arī Preiļu reģiona bibliotēku pirmā pusgada
noslēguma seminārā Vārkavas novadā.
Finansējums profesionālajai pilnveidei 2016.gadā – 20 EUR.
Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+4%; -1%
-25% ;-22%
-25% ;+35%
-33% ;-20%

2014
79
12
439
52
-

2015
82
9
330
35
604
-

2016
81
7
444
28
44
-

1407
482
919
93
21%

1212
562
616
76
29%

1196
487
709
58
22%

-14% ; - 1%
+17% ; -13%
-33% ; +15%
-18% ; -24%
+38% ; -24%

370

374

368

+1 %; -2%

-

Skaitļiem ir tendence samazināties, it īpaši tas skar bērnus un jauniešus. Pieprasīti ir preses
izdevumi, ko cilvēki paši nevar abonēt. Lai saglabātu lasītājus, vairāk tiek pasūtīti tieši žurnāli.
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Arendoles bibliotēka apmeklētājiem atvērta darbdienās 8 00-1630, pusdienu pārtraukums no plkst.
piektdienās no plkst. 800-1400, sestdienās, svētdienās un pirmdienās bibliotēka slēgta. Tā nav
pieejama personām ar kustību traucējumiem.
Informācija par bibliotēkas darba laiku ir ēkas ārpusē, pie ārdurvīm.
Jaunieguvumu apstrāde tiek veikta 1-2 dienu laikā. Arendoles bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā
bezmaksas pakalpojumus:
• Grāmatu apmaiņu
• Preses izsniegšanu uz mājām
• Novadpētniecības materiālus
• Bezmaksas interneta pieeju, tai skaitā bezvadu
• Datu bāzes : Letonika, Lursoft datu bāzi Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
• Portāla www.filmas.lv iespējas
• Datorpakalpojumus
• Kopēšanu, skenēšanu
• Dažādas tematiskās mapes
1200-1230,

Bibliotēkā brīvi pieejama pašvaldības informācija. Informatīvajā stendā atspoguļoti svarīgi notikumi
Vārkavas novada dzīvē visa gada garumā. Saietu namā notiek pašvaldības izbraukuma sēdes, kas skar
sociālos jautājumus, zemniekiem aktuālas lietas.
BIS Alise bibliotēkai nav un netiks iegādāta. 2016.gadā pēc akreditācijas komisijas ieteikuma,
sadarbībā ar Preiļu GB, viss grāmatu krājums tika pievienots Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajam
kopkatalogam.

SBA rādītāji
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits

2014
4
18

2015
22
12

2016
23
10

Secinājums : grāmatu apmaiņa notiek pēc lasītāju pieprasījuma. SBA kārtā tiek pasūtītas grāmatas no
citām Vārkavas novada bibliotēkām.
Krājums
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā
(pašvaldības finansējums)

2014

2015

2016

520
520
204
14
316
1,41

1033
1033
385
34
648
2,76

649
649
387
29
262
1,76
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Vārkavas novada domes piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai ir pietiekošs, ņemot vērā
pieprasījumu un reālo situāciju apkalpes zonā. Krājuma attīstības politika skat. pielikumā. Krājuma
pārbaude 2016.gadā nav veikta.
Krājuma rādītāji

Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014

2015

2016

237
80
19
2
4554
0.2
0.5

292
64
18
5
430
4416
0.2
0.3

228
78
25
4
1587
3057
0.2
1,3

Secinājumi: krājums katru gadu tiek attīrīts, izslēgti nolietoti, novecojuši, maz izmantoti izdevumi.
2016. gadā vairumā norakstīti seriālizdevumi.
Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums
Datu bāze
Letonika
News

2014
4
-

2015
3
-

2016
4
-

Datu bāzes izmanto ļoti reti vai nemaz, jo bibliotēkas lietotāji ir gados veci cilvēki un nevēlas lasīt
datora ekrānā.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkas apkalpes zonā skolas nav. Bērni bibliotēku apmeklē skolu brīvlaikos un to skaits redzami
sarūk. Kā piemēru varu minēt ģimeni, kas gada nogalē aizbrauca uz citu dzīves vietu. Viņi visi bija mani
lasītāji gan pieaugušie, gan bērni.
Lasītāji ,bērni un jaunieši, 2016.gadā bija tikai 7 ,kas sastāda 8 % no kopējā lietotāju skaita. Vecuma
grupās : 4 bērni- jaunākais skolas vecums; 3- vidējais skolas vecums. Apmeklējumi 6% un izsniegums 5
% no kopējā.
Bērnu grāmatu krājums pirmsskolas un jaunākajam skolas vecumam (B,J) ir 16 % no kopējā krājuma.
Jaunieguvumu skaits šai mērķa grupai par budžeta līdzekļiem ir 4 grāmatas. Viena no tām pirmsskolas
vecuma bērniem un 3 jaunākajam skolas vecumam. Dāvinājumi nav saņemti. Papildināt krājumu ar
literatūru bērniem un pusaudžiem, vairāk kā šobrīd, neredzu iespējas un vajadzību.
Bibliotēkā ir iekārtots bērnu literatūras stūrītis, ir piemērotas mēbeles mazajiem apmeklētājiem, kā arī
rotaļlietas un spēles.
Novadpētniecība
Bibliotēkas darba virzieni novadpētniecībā:
• Dzīvās saites uzturēšana ar novadniekiem;
• Krājuma papildināšana.
Pieejamas tematiskās mapes, kas regulāri papildinās :
• Arendoles baznīcas vēsture;
• Folkloras kopa “Dzeipurs”;
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• Vārkavas novads;
• Arendoles bibliotēkas vēsture;
• Gadskārtu svētki u.c.
16 personāliju mapes ievērojamiem novadniekiem:
Aivaram Bramanim, Antoņinai Čukurei, Vandai Davidanovai, Egitai Kancānei, Henriham
Kivliniekam, Janīnai Kursītei, Antonam Kursītim, Jurim Pabērzam, Sebastjanam Pabērzam, Jānim
Paukštem, Antoņinai Reķēnai, Albertam Sarkanim, Anitai Smoļenskai, Henriham Somam, Leonam
Vorslovānam, Artūram Vaideram.
Gada laikā tika iekārtotas 3 izstādes novadniekiem, jubilāriem:
• Vandai Davidanovai- 65;
• Jurim Pabērzam- 125;
• Henriham Kivliniekam- 85.
Arendole uztur latgalisko garu un kopj tālāk sava novada tradīcijas. Sadarbībā ar Vārkavas novada
novadpētniecības muzeju, 30. septembrī, Arendoles saietu nama zālē notika pasākums “Kalupieša
dzīves gājums”, kas bija veltīts novadpētniekam, četru grāmatu autoram Henriham Kivliniekam.
Pasākumu papildināja literatūras izstāde, kā arī Terēzijas Pabērzas dāliju izstāde. Viesus priecēja folkloras
kopa “Dzeipurs”. Skat. http://www.varkava.lv/lv/laba izvelne/fotogalerija?p=2&galid=679
Projekti
2016. gadā bibliotēkas vadītāja piedalījās biedrības “Dabas draugu klubs” realizētajā projektā
“Plastmasas maisiņiem- nē.” Projektu vadīja pensionāru biedrības priekšsēdētāja Helēna Piziča.
Publicitāte
Publicitāti veicina informācija interneta vietnēs www.preilubiblioteka.lv, www.biblioteka.lv,
www.varkava.lv, kā arī Vārkavas novada avīzē “Ozolupe.” Par pasākumiem varēja lasīt izdevumos :
“Vietējā Latgales Avīze” ,“Ozolupe” , “Latgales laiks”. Novada mājas lapā tiek ievietotas pasākumu afišas,
fotogalerijā -fotogrāfijas.
2016. gadā bibliotēkā bija skatāmas 26 izstādes, 4 tematiskie pasākumi. Īpašu apmeklētāju
uzmanību piesaistīja izstādes komponistam Raimondam Paulam -80, Latviešu tautas tradīcijas un godi,
Mātes tēls literatūrā, mūzikā un kino u.c.
Daudz laika aizņem darbošanās folkloras kopā “Dzeipurs.” Mana ziņā ir dokumentācijas kārtošana,
mēģinājumi, programmas sastādīšana, apsveikumi, dzejas rindu meklēšana.
Izstādes
Tematiskie pasākumi

2014
17
4

2015
30
5

2016
26
4

Sadarbības tīkla raksturojums
Pārskata periodā turpināju sadarboties ar pārējām novada bibliotekārēm, Vārkavas novada
domes, Rožkalnu pagasta pārvaldes, Vārkavas novada kultūras centra darbiniekiem, Preiļu Galvenās
bibliotēkas speciālistiem. Folkloras kopa “Dzeipurs ” darbojās kultūras centra vadībā, bet mēģinājumi noris
tepat saietu nama telpās. Bibliotēka laukos nemaz nevar pastāvēt, ja nav sadarbības.
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6.10.4. Rožkalnu bibliotēka
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 368.
Reģistrētie lietotāji: 120 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-22), jaunākajam
lietotājam – 5 gadi, vecākajam – 88.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1705; 3371.
Vidējais apmeklējums mēnesī: 155.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 28 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 14 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 77 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Piegādātājs

Eksemplāri

Latvijas Grāmata, SIA

Par summu €
29

235.12

4

28.00

11

39.55

Preiļu pasts

282

0.00

Virja AK, I.K.

78

764.65

1

6.50

15

20.98

Latgolys Studentu centrs, biedrība

1

4.75

LNB Atbalsta biedrība

1

8.00

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds

1

7.00

423

1114.55

Latgales Kultūras centra izdevniecība
Bibliotēku attīstības centrs

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
Rožkalnu bibliotēkas lietotāji

Kopā :

Vislasītākā literatūra: 2016.gadā lasītāji vairāk pieprasīja latviešu autoru darbus, romantisko literatūru
un kriminālromānus. Lasītākie ārzemju autori bija N.Robertsa, Š. Linka. Latviešu - Dz.Žuravska, D.Judina.
Abonētie preses izdevumi: . Bibliotēkas apmeklētāji varēja lasīt 2 nosaukumu avīzes un 11
nosaukumu žurnālus, no kuriem lasītākie tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos bija “Ieva”, “Ievas Stāsti”,
“Dārza Pasaule”, “Privātā Dzīve”, “Leģendas”. Preses izdevumu abonēšanai 2016. gadā tika izlietoti 408
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.
Darbs ar bērniem un jauniešiem: Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Rimicānu
pamatskola tika slēgta 2009. gadā. Sadarbība notiek ar Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņiem, galvenokārt ar grupiņu “Sprīdīši”, kuru apmeklē bērni vecumā no 5 - 6 gadiem. No visiem
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2016. gadā reģistrētajiem lasītājiem 22 jeb 18% ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Bērnu
apmeklējums ir 208 reizes jeb 12 % no kopējā skaita. Gada laikā izsniegums bērniem un jauniešiem ir
190 grāmatas, kas ir 6 % no kopējā izsnieguma. Izsniegto grāmatu skaits ir lielāks - 342 grāmatas, jo
dažas māmiņas un arī audzinātājas ņem lasīt. Jau iepriekšējā pārskata perioda beigās uz citu dzīvesvietu
pārcēlās ģimene ar 6 bērniem, kuri bija čakli bibliotēkas apmeklētāji un lasītāji. Apmeklējums turpina
samazināties, tas izskaidrojams ar to, ka gandrīz visiem mājās ir datori un interneta pieslēgums, lielākajiem
bērniem jāpalīdz vecākiem mājsaimniecības darbos. No visa krājuma pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem domāto grāmatu skaits ir 531 grāmata jeb 11 %. Krājums vairāk tiek papildināts tieši šajā
grupā, jo pamatskolas un vidusskolas audzēkņi izmanto Vārkavas vidusskolas grāmatu krājumu, tikai retu
reizi kaut ko paņem pagasta bibliotēkā.
2016.gadā bērnu literatūras krājums papildināts ar 24 grāmatām, no tām 23 ir iegādātas par
pašvaldības līdzekļiem un tikai viena saņemta dāvinājuma veidā. Bērnu grāmatu iegādei izlietoti 164.03
EUR. No seriālizdevumiem šajā pārskata periodā varēja lasīt Ilustrēto Junioriem, kas izmaksāja 20.53
EUR. 2016. gadā krājums papildināts ar 141 grāmatu, no tām bērnu grāmatu krājumā ienākušas 24
grāmatas, kas ir 17 %. Ja rēķina proporcionāli iegādāto pieaugušo un bērnu literatūru, tad uz katru
reģistrēto bērnu iegādāta 1 grāmata, bet uz pieaugušo - 0.8 grāmatas.
Kā jau minēju sadarbība notiek ar Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi. Audzinātājas nāk pēc
lasāmgrāmatām, jāpalīdz sameklēt grāmatas un citi materiāli par konkrētu tematu. Bērni kopā ar
audzinātājām nāk ciemos uz bibliotēku, tad notiek lasīšana un grāmatu skatīšanās, nāk apskatīties arī
izstādes.
Februārī 75. dzimšanas diena bija rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam. Viņam par godu bija izveidota
izstāde “Lācītis Tobiass un citi”. Kā arī lasījām grāmatiņu “ Tobiasa blēņu stāsti”.
Martā, Lieldienas gaidot, kopā ar pašiem mazākajiem grupiņas “Cālīši” bērniem sarunājāmies par
Lieldienām un olu krāsošanu, gatavojām Lieldienu zaķus.
Aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā notika skaļā lasīšana grupiņas “Sprīdītis” audzēkņiem, lasījām Jujas
Vīslanderes grāmatu “Mūmamma pavasara tīrīšana” . Pēc tam izgatavojām krāsainas papīra bezdelīgas, ar
kurām izrotājām bibliotēku. Aprīlī ir arī Starptautiskā Bērnu grāmatu diena, bija izvietota jaunāko bērnu
grāmatu izstāde.
Novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā notika Rīta stundas lasījums kopā ar Rimicānu PII
grupiņas Sprīdītis audzēkņiem. Lasījām Stīana Hola darbu “Gārmana vasara”. Pārrunājām kādas kuram ir
bailes un kādi ir baiļu veidi. Izrādījās, ka daži nemaz nebaidās. Pēc tam, kā nu kurš varēja, vai nu zīmēja,
vai rakstīja savas bailes uz lapiņām, kuras pēc tam ielikām noslēdzamā traukā, lai pēc gadiem varētu atkal
atvērt un paskatīties vai tās ir tās pašas bailes vai jau citas. Nedēļas noslēgumā bērni atsūtīja uz bibliotēkā
savus zīmējumus, no kuriem tika izveidota izstāde. Jāsecina, ka Ziemeļvalstu nedēļa notiek ne tajā pašā
labākajā laikā, jo mazie gatavojas Valsts dzimšanas dienas svinībām un šajā nedēļā notiek intensīvi
mēģinājumi, ka ir grūti, kaut kur iespraukties ar Ziemeļvalstu pasākumu.
Sadarbība notiek ar mazākajiem bērniem, jo skolas vecuma bērniem daudz dažādu pasākumu notiek
Vārkavas vidusskolā. Mazie bieži atnāk uz bibliotēku kopā ar audzinātājām apskatīties jaunākās grāmatas,
paspēlēties ar rotaļlietām.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 86 uzziņa un
konsultācija.
Arī šogad ļoti pieprasīts pakalpojums bija dokumentu skenēšana, kā arī bija jāsniedz vairāk konsultāciju kā
veikt maksājumus dažādās internetbankās.
2016.gadā starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 62 grāmatas, uz citām bibliotēkām
nosūtītas 4 grāmatas.
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Novadpētniecība: 2016. gadā turpinājās darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar jaunākajām
publikācijām par Vārkavas novadu.
Ir iekārtotas atsevišķas mapes par dažādām nozarēm - izglītība, kultūra, reliģija, lauksaimniecība,
novadnieki un novada cilvēki, biedrība, vispārīga informācija par novadu un pagastu. Mapēs tiek uzkrātas
dažādas publikācijas no laikrakstiem un izdrukas no interneta resursiem, arī fotogrāfijas un afišas. Krājums
nav liels, jo nav nekādas vajadzības dublēt, jo novads nav liels un mums ir Vārkavas novadpētniecības
muzejs un arī Rimicānos ir novadpētniecības ekspozīcija, ja ir vajadzīgi kādi materiāli izstāžu veidošanai
tad ir iespēja sadarboties.
Novadpētniecības materiālu popularizēšanai aprīlī, Bibliotēku nedēļas laikā, bija uzlikta izstāde “
Ieskatīsimies novadpētniecības mapēs ”. Apmeklētāji ar interesi ielūkojās savāktajos materiālos.
Jūnijā par godu novadnieces literātes Venerandas Zepas 90. dzimšanas dienā bija skatāma izstāde “ ...
būs tikai lietavas – un līs, un līs, un biezā miglā kalnu gali tīsies.”
Tālākizglītība: Pārskata periodā bibliotēkas darbinieks apmeklēja vienu Izglītības un attīstības centra
“EGO” profesionālās pilnveides praktisko maksas semināru “Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem
un pieaugušajiem bibliotēkā”, kurus apmaksāja no pašvaldības budžeta līdzekļiem - EUR 13.51. Tāpat tika
apmeklēts seminārs “Darbs ar bērniem un jauniešiem’, apmācības “SBA modulis BIS ALISE” un “MS Word
un MS Exel iespējas”. 16. septembrī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz LNB jeb Gaismas pili, bija
iespēja ielūkoties tur, kur vienkāršs bibliotēkas lietotājs nevar tikt. Ekskursija bija vērtīga, lai gan ir ļoti liela
atšķirība starp to kā darbojas Nacionālā bibliotēka un kā vienkārša lauku bibliotēka. Jauks bija brauciena
noslēgums Salaspils Botāniskajā dārzā.
Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: Pārskata periodā tika izveidotas 22 literatūru popularizējošas
izstādes. Apmeklētāju interesi piesaistīja jaunieguvumu izstāde Rožkalnu bibliotēka piedāvā..., komponista
Raimonda Paula jubilejas izstāde “ Mana vieta pie klavierēm”, aktierim Imantam Skrastiņam – 75 “Vecākais
reperis’, dzejniekam Alfrēdam Krūklim veltīta izstāde “ Vienas zvaigznes man trūkst, vienas zvaigznes man
debesīs trūkst...”, dzejnieces Vizmas Belševicas dzimšanas dienas izstāde “ Es visas tavas vienaldzības
krāšu...”komponista Mārtiņa Brauna 65 gadu jubilejai veltītā izstāde “Es noteikti esmu ļoti laimīgs cilvēks”,
rakstniekam un publicistam Arnoldam Auziņam -85 “Sirds mana vēl brīnumiem tic”, Jaungada kartiņu
izstāde “Kartītes no pagājušā gadsimta”.
Par jaunieguvumiem lasītāji informāciju iegūst caur novada avīzi “Ozolupe”, kur tiek doti
interesantāko grāmatu apraksti un lasītāji, tad nāk un jautā pēc šīm un arī par citām grāmatām.
23. novembrī bibliotēkā ciemojās Vārkavas novada Vanagu puses cilvēki, kuri nodarbojas ar kokapstrādi,
viņi ar interesi klausījās par darbu bibliotēkā, apskatīja darbiņus no papīra – apsveikumus, ielūgumus,
dekorācijas.
2016. gadā turpinājās sadarbība ar pārējām novada bibliotēkām, Vārkavas novada domi, Rožkalnu
pārvaldi, Vārkavas novada Kultūras centru, Preiļu GB, Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi , biedrību
Dzintars 2007 un senioru kopas Dzīves virpulī dalībniecēm. Bibliotēku starpā notiek konsultācijas par
dažādiem jautājumiem. Jūlija sākumā Vārkavas novada bibliotekāres uzņēma pārējās Preiļu reģiona
kolēģes, jo šogad noslēguma seminārs notika pie mums.
Novembrī Vārkavas novadu apmeklēja ASV vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļas
pārstāvji Vanessa Acker un Mārtiņš Spravņiks. Viņi bija ienākuši arī bibliotēkā. Sadarbībā ar ASV
vēstniecību Latvijā Rožkalnu bibliotēka saņēma žurnālus “Ir” un “Sestdiena”.
Šajā pārskata periodā tika izstrādāts un domes sēdē apstiprināts “Vārkavas novada Rožkalnu
bibliotēkas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016.- 2020. GADAM ” un izstrādāts dokuments „Vārkavas novada
Rožkalnu bibliotēkas krājuma attīstības politika”.
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6.10.5. Vārkavas bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 620.
Reģistrētie lietotāji - 156 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 59),
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 3 gadi, bet vecākajam 90.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 1384, 2009. Virtuālais bibliotēkas apmeklējums
2016.gadā – 30.
Vidējais apmeklējums mēnesī – 126, dienā - 7.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā- 13.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 9 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 59 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

EUR

Pašvaldības līdzekļi

360

1267

Dāvinājumi

13

78

Mērķprogrammas

29

2016.gada beigās līdz ar pamatskolas slēgšanu pagasta bibliotēkas krājumā tika nodoti 396 iespieddarbi
par summu 1548,67 EUR.
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: 2016.gadam abonēti 15 preses izdevumi: 36’6, Avenīte, Copes Lietas, Dari
Pats, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas stāsti, Ievas Veselība, Latvijas Lopkopis, Mājas Viesis, Mans Mazais,
Praktiskais Latvietis, Praktiskie rokdarbi, Privātā dzīve, Vietējā Latgales Avīze. Periodisko izdevumu
abonēšanai izlietoti 449 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.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem:
▪ Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” noslēguma pasākums, ar dažādiem
uzdevumiem, fragmentu lasījumiem un svētku kliņģeri
▪ Droša interneta mēneša ietvaros notika pasākumi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Pirmsskolas vecuma bērni apguva prasmi darboties drošā interneta vietnē www.kidi.lv,
sākumskolas bērni apguva drošu interneta lietošanas prasmi, izmantojot internetā vietnē
www.drossinternets.lv pieejamo lasāmgrāmatu “Vaifija skola”
▪ E-prasmju nedēļas laikā ” laikā 5.-9.klašu skolēni, izmantojot video veidošanas programmu Movie
Maker, apguva fotostāsta veidošanas prasmes, kā rezultātā tapa fotostāsts “Labāko grāmatu TOP
10”
▪ Bibliotēku nedēļas laikā pirmsskolas vecuma bērni skatās leļļu teātra izrādi ‘Zaķīša mājiņa” un pēc
noskatīšanās arī paši piedalījās izrādē, vadot lelles un mācoties tekstiņus.
▪ Dzejas dienu pasākums tika organizēts kopā ar Vārkavas vidusskolas bērniem. Bērni iejutās
Brēmenes muzikantu lomās un rādīja leļļu teātri, kamēr bibliotekāre lasīja tekstu
▪ Novada pirmsskolas un sākumskolas bērni skatījās leļļu teātra izrādi “Kur ņemt vienu
apkampienu?” / pēc D.Mellinga tāda paša nosaukuma stāsta/, izrādē darbojās arī paši bērni.
▪ Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Nākotne Ziemeļos” ietvaros pirmsskolas vecuma bērniem notika
kopīgs R.Skotona grāmatas “Runcis Puncis” lasījums, notika pārrunas par nākotni, vai bērniem
gribas iet skolā, no kā viņiem bail.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 124
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. 2016.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 4 novadpētniecības izstādes :
▪ Novadniecei dzejniecei, dramaturģei Venerandai Zepai-Vanagai -90;
▪ Novadniekam Latvijas brīvības cīņu dalībniekam, Lāčplēša Kara ordeņa un Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalierim Ferdinandam Plikšam -120;
▪

Lieldienu svinēšana latviskā garā;

▪

Ziemassvētkus gaidot.

Tālākizglītība:
Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās 9 profesionālās pilnveides programmās un izglītojošos
pasākumos, tai skaitā Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferencē un praktiskajā seminārā
“Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā” un pieredzes apmaiņas
braucienā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Salaspils novada bibliotēku.
Rīkotās izstādes:
Bibliotēkā bija apskatāmas 16 izstādes: 4 novadpētniecības, 9 tematiskās un 3 jaunieguvumu izstādes.
Tematiskās izstādes:
• “Sens tik sens ir tas stāsts”/komponistam Raimondam Paulam -80/
• Kino aktierim, režisoram Gunāram Cilinskim -85
• Apceļosim dzimto zemi!
• Režisoram Jānim Streičam – 80
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•

Mana un tava Latvija /Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

Literārās izstādes:
• Brāļu Grimmu skaistākās pasakas /vācu zinātniekam, rakstniekam V.Grimmam -230.
• Pastariņa dienasgrāmata /rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam E.Birzniekam – Upītim – 145.
• “Pirmā vietā stāv mans darbs” /rakstniecei A.Brigaderei – 155.
• “Pilsētas dzejnieks” /dzejniekam A.Čakam -115.
3 jaunieguvumu izstādes.

6.11. 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.
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.
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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.
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.
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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.

6.12. Vārkavas pamatskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā.
2015./2016. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 26 skolēni un 23 pirmskolas grupiņas bērni.
2015./2016.mācību gadā skolā realizē divas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības programma,
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• 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. Skola
piedalās veselīga uztura programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis” . 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.
Vārkavas pamatskolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas arī daudzveidīgās interešu
izglītības programmās: mūzikas, noformēšanas, zīmēšanas, izteiksmīgās runas, kokapstrādes un jauno
satiksmes dalībnieku pulciņos. Darbojas folkloras kopa „Žubītes”, kurā iesaistījušies 1.-9.klašu skolēni.
2015./2016.mācību gadā interešu izglītības programmas apmeklē 100 % izglītojamo.
2015./2016. 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.
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.
Sakarā ar 2016.gada 26.janvārī pieņemto 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” . Tika samazinātas 12 darbinieku amata vietas, skolā
no 01.09.2016. tika realizēta pirmsskolas izglītības programma, kuru apgūst 25 bērni.

6.13. 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:
Sakoptas, estētiskas un drošas darba vides uzturēšana.
Efektīva zināšanu un prasmju apguves nodrošināšana ar integrētu pieeju rotaļnodarbībās, pamatojoties uz
vadlīnijās noteiktām prasībām.
Pedagogu meistarības celšana.
Sadarbības pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs.
2016./2017.mācību gadā uz 1.septembri pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu uzsāk 29
izglītojamie, bet mācību gada beigās iestādi apmeklē 56 izglītojamie, pamatojoties uz Vārkavas novada
domes lēmumu Nr.82 “Par Vārkavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cimdiņš” likvidēšanu” no 27.06.2016
ar 01.04.2017.

45

Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
5 – 6 gadīgajiem bērniem bija iespēja darboties interešu izglītības pulciņā angļu valodā, apgūt tautisko
deju elementus, kā arī, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, nodarbībās iepazīt otru svešvalodu – krievu
valodu.
Viena pirmsskolas izglītības skolotāja tālākizglītības B programmas kursos ”Pirmsskolas saturs un
didaktika” ieguvusi tiesības strādāt pirmsskolā, iestādes vadītāja un trīs pirmsskolas izglītības skolotājas
apguvušas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā” un pieci iestādes darbinieki apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu “Bērnu tiesību aizsardzība”.
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 – logopēdi un psihologu, rudens un
pavasara ekskursijas kopā ar izglītojamiem, radošās darbnīcas pirms Ziemassvētkiem, kā arī vecāku
piedalīšanās svētkos un jautrajos brīžos.
Aprīlī aprit gads kā tiek izdota Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš”.
Pedagogi kopā ar Līvānu PII “Rūķīši” pedagogiem piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Preiļu PII
“Pasaciņa”, kā arī piedalās kopā ar bērniem Lieldienu pasākumā Vārkavas pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupās “Bitītes” un “Kastanīši” un sporta svētkos grupā “Lācīši” Vārkavas vidusskolā.
Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007” noorganizēts labdarības pasākums “ Lai svētā nakts caur mani
nāk un tevi...”

6.14. Vārkavas novada sporta skola
Lai gan gada otrajā pusē ir uzsākts Vārkavas novada Sporta skolas reorganizācijas process un tā
tiks pievienota Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolai, visas sporta aktivitātes notikušas kā ierasts.
Sporta skolas reorganizācija pavērs plašākas iespējas finansiāla atbalsta saņemšanai no valsts budžeta un
veicinās republikas mēroga sacensību rīkošanu novadā. Skola turpinās rīkot visas jau par tradīciju
kļuvušās sacensībās, pirmdienās un ceturtdienās piedāvās iespēju sportot pieaugušajiem, ziemā tiks
atklāta slidotava u.c.
2016. gadā sporta skolai tika iegādāts inventārs un veikti nelieli laukuma uzlabošanas darbi.
Stadiona malā tika izbūvēts vingrošanas stienis – barjera, lai sportisti pēc iesildīšanās varētu izvingrināties.
Kā arī tika izveidots badmintona laukumums un no Latvijas Badmintona federācijas saņemti 16 badmintona
komplekti. Sporta skola iegādājās arī 45 barjeras un nomainīja 13 vingrošanas paklājus pret jauniem. Tika
papildīnāts arī sīkais inventārs, iegādāti šķēpi, bumbiņas, nagliņas u.c. Tā kā volejbola komandas izcīnīja
iespēju startēt valsytsmēroga sacensībās “Lāses kauss”, abām komandām tika iegādātas jaunas formas.
Arī 2016. gadā novadā tika sarīkotas šādas sacensības:
• 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;
• Novada čempionāts galda tenisā.
Vārkavas novada sportisti regulāri piedfalījās arī citu novadu rīkotajās sacensībās, no kurām
atgriezās ar godalgotām vietām.
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6.15. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
IAC “Vanagi” gada garumā rūpējās par to, lai vietējie Vanagu apkārtnes iedzīvotāji būtu sabiedriski aktīvi
un varētu baudīt kultūras pasākumus arī uz vietas Vanagos. IAC “Vanagi” ir kā maza kultūras saliņa un
atbalsta punkts, kur vietējie iedzīvotāji var iegriezties jebkurā laikā un saņemt atbalstu, atrisināt kādu
problēmu, vai vienkārši izrunāties.
IAC “Vanagi” ir īstenojis vairākas izstādes: “Nāc gaismā, lakatiņ!”; pavasara īrisu izstāde kopā ar lupatu
grīdceliņu darināšanas darbnīcu; tamborējumu izstāde; koncerts un ziemassvētku izstāde – pārdošana
”Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos!”. Visās izstādēs ir piedalījušās vietējās sievietes –
rokdarbnieces, daiļdārzu mīļotājas. Šādas izstādes palīdz celt lauku sieviešu pašapziņu un iedvesmot
jauniem darbiem.
7.martā, sagaidot sieviešu dienu, tika rīkots koncerts – visus priecēja Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars
Znotiņš un komponists Juris Vaivods.
2016.gadā vēl notika Lieldienu veloorientēšanās sacensības un savējo pašdarbnieku koncerts, balle kopā
ar grupu “Miggla”, Vārkavas teātra izrāde “Līgošanas nerātnības”, Ziemassvētku eglīte kopā ar vokālo
ansambli “Dziedi līdzi!”, izglītojošas nodarbības iedzīvotājiem “ Plastmasas maisiņiem – Nē!”, ko organizēja
“Dabas draugu klubs.
Kā arī tika organizētas vairākas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un Jāņa Vaivoda filmu vakars. Notika
arī pieredzes apmaiņas brauciens Vanagu aktīvajiem un darbīgajiem vīriešiem – vīriešu dienā pie vietējā
Vārkavas novada amatnieka Jāņa Spuriņa un tikšanās ar A.Gavaru.
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7. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem informācijas
pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem un veicinātu
iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, Vārkavas novada domē strādā sabiedrisko
attiecību speciāliste, kuras uzdevums ir nodrošināt patiesas, iedzīvotājiem saprotamas un regulāras
informācijas sniegšanu dažādām pašvaldības mērķauditorijām pa dažādiem komunikācijas kanāliem un
veidot pašvaldības dialogu un atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu minēto mērķu
sasniegšanu, Vārkavas novada dome 2016. gadā veikusi šādus pasākumus sabiedrības informēšanā.
2016. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Vietējā Latgales Avīze” un
„Latgales Laiks”. 2016. 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. Paziņojumi
par
svarīgākajiem
notikumiem tiek nosūtīti
arī Latgales plānošanas
reģionam
(www.latgale.lv),
latgaliešu ziņu portālam
(www.lakuga.lv).
Daudzas ziņus un raksti
no mājaslapas un
informatīvā izdevuma
tiek pārpublicētas citos mediju kanālos, taču tā kā netiek pieprasīta saskaņošana par ziņu pārpublicēšanu,
nav iespējasm iegūt precīzus dastus par pārpublicēto ziņu skaitu.
Svarīgāko informāciju, kas attiecas gan uz pašvaldību, gan kaimiņu novadiem, gan Latvijas norisēm
uz informatīvajiem stendiem izvieto sabiedrisko attiecību speciālists, pārvalžu vadītājas, bibliotēku
vadītājas u.c. iestāžu darbinieki.
Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem lielāku informācijas pieejamību un veicinātu domes un
iedzīvotāju komunikāciju, 2016. gada rudenī tika izveidoti Vārkavas novada domes profili sociālajos tīklos:
Facebook, Draugiem, Twitter. Šajos profilos regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm un
gaidāmajiem pasākumiem un cita veida interesanta informācija par notiekošo novadā.
Vārkavas novada profilu – lapu portālā facebook.com kopumā ir 232 sekotāji, kas katru dienu
iepazīstas ar lapas saturu, kopumā lapa ir tikusi skatīta vairāk kā 5 tūkstoš reižu. Novada iedzīvotāji zem
fotogrāfijām vai paziņojumiem atstāj savus komentārus un padod šīs ziņas tālāk citiem.
Tā kā daudzi iedzīvotāji nelieto portālu Facebook, tika nolemts izveidot lapu arī portālā Draugiem.lv.
Šai lapai ir 252 sekotāji, kas regulāri iepazīstas ar lapas saturu. Šajā laikā no novembra līdz 31.
decembrim, lapa ir tiksi apskatīta arī vairāk par 5 tūkstoš reižu. Lapas apmeklētāji koementē ziņas, dalās
ar saviem draugiem. Tāpat novadam tika izveidots arī konts portālā Twitter.com. Šis kontas palīdz uzturēt
komunikāciju arī ārpus novada teroritorijas un ar citiem organizācijām un pašvaldībām. Twitter konta
sekotāju skaits nav liels, taču tas palīdz sekot līdzi tam, kādas organizācijus un kur piemin Vārkavas
novada vārdu. Šis konts ir vairāk paredzēts ārējās komunikācijas veicināšanai un novada publsikā tēla
veidošanai.
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Lai nodrošinātu maksimālu informācijas pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām
iespējām kopš 2003. gada 28. maija Vārkavas novada pašvaldība izdod bezmaksas informatīvo izdevumu
„Ozolupe”. Pārskata gadā tika izdoti 9 numuri 740 eksemplāru tirāžā. Informatīvā izdevuma apjoms šogad
svārstījās no 8 – 12 A4 formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā „Latgales druka” un tiek izplatīts
sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, un nonāk
katrā Vārkavas novada mājsaimniecībā.
Informatīvajā izdevumā regulāri tiek publicēti
būtiskākie domes lēmumi, 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.
Iznformatīvajam
izdevumiem nedaudz ir mainījies dizians un
saturs, lasītājiem tiek piedāvāta iespēja
iepazīties ar citiem novada iedzīvotājiem
interviju veidā. Izdevums ir pieejams
elektroniski novada mājaslapā un tiek
elektroniski sūtīts uz Lursoft, kas visas ziņas
pārpublicē portālā news.lv.
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. 2016. gadā Vārkavas novada
informatīvā portālam bija 23722 unikālo apmeklētāju, kas ir 1 301 364 reizes skatījušies dažādas lapas
sadaļas. Populārākās no tām bija “Fotogalerija”, “Notikumu kalendārs”, “Jaunumi”, “Domes sēžu protokoli”.
No mājaslapas ir iespējams nosūtīt pašvaldībai jautājumus un ieteikumus pārskata gada laikā tika
saņemtas 8 vēstules no iedzīvotājiem, uz kurām tika sniegtas atbildes. Mājaslapā ir tikušas ievietotas 180
galerijas.
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, E-prasmju nedēļa, organizējusi Asins donoru dienas Vecvārkavā.
2016. gada rudenī tika rīkots Vārkavas novada saukļu konkurss, kur novada iedzīvotāji tika aicināti
iesūtīt savus Vārkavas novada saukļa piedāvājumus. No visiem iesūtītajiem variantiem, iedzīvotāji
visvsairšk nobalsoja par saukli “Vārkavas novads — vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno! “.
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PIELIKUMI

Pielikums Nr.1. Neatkarīgu revidentu ziņojums

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

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Madonā

Nr. 8.1./2017

Vārkavas novada domei

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2016. gada finanšu
pārskata revīziju. Revidētais 2016. gada finanšu pārskats ietver:
▪

2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",

▪

2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,

▪

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,

▪

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. 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.
Mūsuprāt, pievienotais finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VĀRKAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar
Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata
revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā.
Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.
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Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild vadība. Cita informācija ietver Vadības ziņojumu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR
tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, izvērtēt, vai šī cita
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no informācijas, kuru mēs ieguvām revīzijas gaitā,
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās
darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šo apstākli.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, attiecībā uz Vadības ziņojumu mūsu pienākums ir apsvērt, vai Vadības ziņojums ir sagatavots
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
•

Vadības ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un

•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir ziņot,
ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko
šajā sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai
arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas
būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa
pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda
pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties
uz šo finanšu pārskatu.
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Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam
profesionālo skepsi. Mēs arī:
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks
atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar
nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un
notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu informāciju ar
mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību,
pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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