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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Cienījamie Vārkavas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
2017. gads Vārkavas novadam ir bijis izaicinājumiem bagāts, ir iesākti
jauni, darbietilpīgi projekti. Pieņemot 2017. gada budžetu,
orientējāmies uz novada attīstības veicināšanu ilgtermiņā.
2017. gadā esam sakārtojuši teritoriju Vecvārkavas centrā, šobrīd tiek
izstrādāts laukuma labiekārtošanas projekts, cerēsim, ka pavisam drīz
šī teritorija tiks sakārtota, piedāvājot novada iedzīvotājiem skaistu un
sakoptu vidi atpūtai.
Pārskata gadā no domes pamatbudžeta līdzekļiem esam uzsākuši
vietējās nozīmes kultūras pieminekļa — Vārkavas muižas pils ēkas
fasāžu atjaunošanas darbus. Šobrīd ir nostiprināti pils pamati un
kolonnas, nomainīti atsevišķi logi un durvis, pārbūvēts galvenās ieejas
lievenis. Remondarbi pils fasāžu atjaunošanā tiks turpināti 2018. un
2019.gadā.
Pārskata gadā tika uzsākts vēl viens liels projekts — Vārkavas pamatskolas pārbūve par sociālo
aprūpes centru. Šim lielajam un atbildīgajam darbam Vārkavas novada dome ir saņēmusi
aizdevumu EUR 574679,00 no Valsts kases un EUR 40000,00 lielu valsts budžeta mērķdotāciju.
Pārbūves darbi tika uzsākti 2017.gada augustā un šobrīd viss nepieciešamais ēkas pārbūvē un
apkārtnes labiekārtošanā ir paveikts. Tālāk sekos telpu aprīkošana un iekārtošana. Paredzēts, ka
aprūpes centrā būs 30 istabas 42 klientiem.
Tā kā vien no Vārkavas novada domes prioritātēm ir autoceļu tīkla uzlabošana un remontdarbi,
2017. gadā ir realizēti ceļu pārbūves 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”;
 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”.
Vēl 2017. gadā uzsākti šādi projekti:
 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Vārkavas novada
Upmalas pagasta pašvaldības ceļa “Vanagi - Kļavinski” 1,04 – 3,42 km pārbūve”;
 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Vārkavas novada
Rožkalnu pagasta pašvaldības ceļa “Kvedervecumi – Krievu purvs” 0,00 – 1,00 km pārbūve”.
2018. gadā prioritāte pašvaldības darbam ir 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.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja

Anita Brakovska
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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

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas
pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2017. – 31.12.2017.
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²

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 31.12.2017.): 1995
Iedzīvotāju blīvums: 7 uz 1 km2
Administratīvais centrs: Vecvārkava
Attālums no novada centra līdz lielākajām pilsētām: Līvāni – 34 km, Preiļi – 20 km,
Daugavpils – 46 km, Rēzekne – 78 km, Jēkabpils – 62 km, Rīga – 202 km.
Bezdarba līmenis: 7 % (uz 31.12.2017.)
Izglītības iestāžu skaits (2016./2017.m.g.): 1 vidusskola, 1 pirmsskolas izglītības iestāde ar
struktūrvienību.
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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
Upmalas pagasts
Rožkalnu pagasts
Vārkavas pagasts

Platība
97,96 km²
111,52 km²
78,58 km²

1.3. Vārkavas novada zemes bilance
kopplatība
28712,7
100 %

lauksaimniecības
zemes
15792,9
55 %

meži

krūmi

7015,3 927,3
24,5 % 3,2 %

purvi

ūdeņi

2719,7 862,4
9,5 % 2,9 %

pagalmi

ceļi

350,9
1,2 %

560,2
2%

pārējā
zeme
482,8
1,7 %

1.4. Iedzīvotāji
Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem
Pavisam iedzīvotāju uz 31.12.2017. ir 1995 (Vārkavas pagastā – 585, Upmalas pagastā – 702
Rožkalnu pagastā – 708).
Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 241. Darbaspējas vecumā (15-63 g.): 1313. Pēc darbaspējas
vecuma: 441.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Latvieši -1721; krievi -216; pārējie -58.
Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 2017.gads —12, mirstība —12, noslēgtas laulības — 2.
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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

Vārkavas novada dome
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas
pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
LV 90000065434
01.01.2017 – 31.12.2017
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²

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;
▪ Biedrība “Viduslatgales pārnovadu fonds”;
▪ Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme”.
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2.2. Vārkavas novada domes sastāvs
Vārkavas novada dome ievēlēta 2017. gada 3.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 („Mūsu laiks”), Helēna Ērgle („Mēs
savam novadam”), Mindaugas Bitinas („Mūsu laiks”), Inta Kivleniece („Mūsu laiks”), Skaidrīte
Medne („Mūsu laiks”), Ainārs Želvis („Mūsu laiks”), Artūrs Štagars („Mēs savam novadam”),
Pēteris Šņepsts („Par saimniecisku rīcību”). 2017.gada 5. jūnijā notika jaunievēlētās domes pirmā
sēdē, kuras laikā tika ievēlēta Vārkavas novada domes priekšsēdētāja un vietniece. Tāpat kā
iepriekšejā termiņā, par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Anita Brakovska, bet par domes
priekšsēdētāja vietnieci —Antra Vilcāne.

2.3. Komitejas un komisijas
Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus 20.jūnija ārkārtas sēdes laikā
tika nolemts izveidot pastāvīgās komitejas. Finanšu komitejā tika ievēlēta Anita Brakovska,
Pēteris Šņepsts, Artūrs Štagras, Inta Kivleniece un Mindaugas Bitinas. Tika izveidota Sociālajā,
izglītības un kultūras pastāvīgajā komiteja 3 cilvēku sastāvā: Antra Vilcāne, Helēna Ērgle, Inta
Kivliniece. Tika izveidota Attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgā komiteja, ar
ievēlētiem trim deputātātiem Mindaugu Bitinas, Aināru Želvi un Skaidrīti Medni.
25.jūlijā, pamatojoties uz Skaidrītes Mednes iesniegumu par pilnvaru nolikšanu, Vārkavas novada
dome, atklāti balsojot nolēma atbrīvot no Attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās
komitejas locekļa amata Skaidrīti Medni un ievēlēt deputātu Andri Lazdānu Vārkavas novada
domes un Attīstības un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā.
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.
29.augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Vārkavas novada vēlēšanu ko-misiju 7
locekļu sastāvā un ievēlēt tajā: Aiju Bitinas, Ivetu Stivrišku, Dzintaru Cimdiņu, Andri Lazdānu,
Silviju Vingri, Vēsmu Želvi un Agnesi Krūmiņu.
Pamatojoties uz Astrīdas Dambītes iesniegumu par atbrīvošanu no Vārkavas novada Darījumu
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas un Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa
amata. Dome nolēma atbrīvot A. Dambīti no Vārkavas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas un Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata. Un ievēlēja Vārkavas
novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas un Īpašumu atsavināšanas
komisijas sastāvā sastāvā Agnesi Krūmiņu.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu un
02.11.2017. Vārkavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu, Vārkavas novada dome, atklāti
balsojot, nolēma ievēlēt deputātu Aldi Upenieku Vārkavas novada domes un Finanšu
pastāvīgās komitejas sastāvā.
Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra
mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst. 10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja
rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs. Paziņojumi par domes
sēdēm tiek publicēti internetvietnē: www.varkava.lv sadaļā “Paziņojumi par domes sēdēm”.
2017.gadā notikušas 16 komiteju sēdes, 27 domes sēdes, 9 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes
sēdēs pieņemti 216 lēmumi.
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2.4. Vārkavas novada domes pārvalde
Kopumā uz 2017. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 64 darbinieki un 9
deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domes administrācija (16),
bāriņtiesa (1),
pagastu pārvaldes (6),
Sociālais dienests (4),
Kultūras centrs (2),
lauksaimniecība (2),
komunālā saimniecība (21),
civilā aizsardzība (1),
autotransporta nodaļa (5),
IAC "Vanagi" (1),
novadpētniecības muzejs (1),
bibliotēku vadītāji – (4).

Vārkavas novada izglītības iestādēs 2017. gadā strādāja 52 darbinieki, no tiem 29 ir pedagoģiskie
darbinieki, 23 - tehniskie darbinieki.
Vārkavas novada domes administrācijā 2017. gadā strādāja 16 darbinieki, no tiem 10 sievietes un
6 vīrieši. Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus un seminārus, lai
celtu savu kvalifikāciju, atsvaidzinātu zināšanas, gūta pieredzes apmaiņa un 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:
o Rožkalnu kultūras nams;
o Vārkavas tautas nams;
▪ Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs;
▪ Upmalas bibliotēka;
▪ Vanagu bibliotēka;
▪ Vārkavas bibliotēka;
▪ Rožkalnu bibliotēka;
▪ Arendoles bibliotēka (darbojās līdz 01.11.2017.);
▪ Dzimtsarakstu nodaļa;
▪ Vārkavas novada sporta skola (27.decembra domes sēdē tika nolemts to likvidēt.)
▪ Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”.

2.6. Lietvedība
Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2017.gadā: juridisko personu – 894; fizisko – 1403,
nosūtītie dokumenti – 555.
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3. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
2017. gadā realizēti 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%.
2017. gadā uzsākti šādi projekti:
• ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Vārkavas novada
Upmalas pagasta pašvaldības ceļa “Vanagi - Kļavinski” 1,04 – 3,42 km pārbūve”, projekta
attiecināmās izmaksas 282060,29 EUR atbalsta intensitāte 90%.
• ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Vārkavas novada
Rožkalnu pagasta pašvaldības ceļa “Kvedervecumi – Krievu purvs” 0,00 – 1,00 km
pārbūve”, projekta attiecināmās izmaksas 101182,98 EUR atbalsta intensitāte 90%.
• ESF projekts “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai
Vārkavas novadā” ,attiecināmās izmaksas 25849,00 EUR, atbalsta intensitāte 85%.
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4. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU
LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA
APSPRIEŠANĀ UN PILNVEIDOŠANĀ
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.”.
2016.gada 26.jūlija domes sēdē tika nolemts veikt izmaiņas Vārkavas novada domes 2012.gada
7.augusta lēmumā (protokols Nr.13/1) „Par Vārkavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.
gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” apstiprināto Vārkavas novada Attīstības programmu
2012.-2018.gadam, aktualizējot programmas III. daļas 19.nodaļu “Rīcības plāns 2012.-2018.” un
20.nodaļu „Investīciju plāns 2012.-2018.”.
2017.gadā Vārkavas novada teritorijas plānojumā un attīstības programmā netika veiktas izmaiņas.
2018. gadā tika uzsākts darbs pie Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam
izstrādes. Vārkavas novada iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties attīstības programmas veidošanā —
aktīvi iesaistīties programmas izstrādē piedaloties aptaujā, sniedzot argumentētus priekšlikumus
un iesaistoties programmas izstrādes darba grupās (uzņēmējdarbības, tūrisma, vides un
infrastruktūras grupā; kultūras, sporta un aktīvās atpūtas grupā; sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošinājums un sociālās drošības grupā; izglītības, mūžizglītības un jaunatnes
grupā).
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5. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2017. GADĀ
IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS
BUDŽETS
5.1. Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžet 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

2016.g.
2017.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo
budžets 2018.g.
izpilde
izpilde
gadu (%)
1 681 224
2 004 706
119,24
2 052 550
449 005
551 590
122,85
607 382
161 307
162 999
101,05
137 251

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

1578

530

33,59

23 321

9 239

39,62

47000

2 200
8 992
8 571
30 428

1 629
5 985
9 347
28 003

74,05
66,56
109,05
92,03

1 400
3 400
7 232
26 000

973 550
22 272

1 222 264
13 120

125,55
58,91

1 212 885
10 000

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

2016.g.
2017.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo budžets
izpilde
izpilde
gadu (%)
2018.g.
1 915 305
2 215 511
115,67
2 364 133
383 783
6 821
407 591
12 536
82 552

408 918
7 043
639 061
7 223
77 897

106,55
103,25
156,79
57,62
94,36

471 554
7 510
220 979
15 220
102 360

0
133 225
719 271
169 526

4 528
138 292
628 766
303 783

0
103,80
87,42
179,20

9 459
148 262
586 472
802 317

5.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
Posteņa nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums

2016.g.budžeta 2017.g.
Apstiprināts
izpilde
budžeta
budžets 2018.g.
izpilde
1 915 305
2 182 749
2 364 133
770 922

769 737

756 309
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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

40,3%
181 136
9,46%
4 229

35,26%
193 118
8,85%
4 393

31,99%
186 362
7,88%
6 847

0,22%
191 765
10,01%
165 202

0,2%
213 044
9,76%
151 128

0,29%
242 466
10,26%
177 673

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

6,92%
2 442
0,11%
4 527
0,21%
1 885
0,09%
10 070
0,46%
67 001
3,07%
103 918
4,76%
661 485
30,31%
183 307

7,52%
2 340
0,1%
5 860
0,25%
1 900
0,08%
80 450
3,4%
72 239
3,06%
113 255
4,79%
790 671
334,84%
188 911

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

2016.g.
2017.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo budžets 2018.g.
izpilde
izpilde
gadu %
88 166
91 175
103,42%
87 738
2 428
5 437
223,93%
2 184
85 738
85 738
100%
88 230

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

94 037

43 030

45,76%

165 193

84 387
0
9 021

32 758
0
10 272

38,82%
0%
113,87%

135 693
1 400
28 100

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

94 037

43 030

45,76%

165 193

94 307
0

43 012
18

45,61%
0%

151 692
13 501
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5.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets (EUR)
Rādītāji

2016.g.budžeta
izpilde

Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi

2017.g.budžeta
izpilde

0
450
0
328

0
0
0
98

5.6. Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
5.6.1. Pārskats par aizņēmumiem
Aizdev
ējs

Mērķis

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Vārkavas vidusskolas ēkas
remonts
Vārkavas vidusskolas ēkas
renovācijas pabeigšana
Rožkalnu kultūras nama
remonta apmaksa un krēslu
iegāde
Autobusa iegāde

30.05.2003.

20.05.2023.

EUR

08.04.2004.

20.03.2024.

EUR

85 372

32 542

28 046

17.09.2008.

20.09.2018.

EUR

128 058

22 410

9 605

25.02.2013

20.02.2020

EUR

113 830

52 853

36 592

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
Vārkavas muižas pils ēkas
vienkāršota fasāžu
atjaunošana
Ēkas pārbūve par sociālās
aprūpes centru
Vārkavas novada Rožkalnu
pagasta ceļa Kvedervecumi
– Krievu purvs 0,001,00km pārbūve
Vārkavas novada Upmalas
pagasta ceļa VanagiKļavinski 1,04-3,42km
pārbūve

01.10.2013

20.09.2023

EUR

10 605

7 760

6 610

01.10.2013

20.09.2023

EUR

242 736

44 550

37 950

12.10.2016

20.09.2026

EUR

79 862

79 862

06.12.2016

20.11.2026

EUR

108 462

108 462

0

26.07.2017

20.07.2037

EUR

156 164

0

61 739

28.07.2017

20.07.2037

EUR

574 679

0

79 807

03.10.2017

20.09.2027

EUR

95 094

0

88 947

07.12.2017

20.11.2027

EUR

224 967

0

189 735

1 962 116

396 019

579 326

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valūta

Kopā

Aizņēm. 2017.g.
2017.g.
līguma
sākumā beigās
summa
EUR
142 287
47 580
40 295

12

5.6.2. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšana
s datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Citadele
banka
Citadele
banka
Citadele
banka

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

Privātpersona

11.02.2006

14.06.2021

EUR

2561

57

0

Privātpersona

17.11.2006

14.06.2021

EUR

5691

1 319

580

Privātpersona

27.11.2006

14.06.2020

EUR

4098

577

423

Kopā

12350

1 953

1 003

Galvojuma
summa

Neatmak sātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2017.g.sākumā

Neatmaksātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāšanas
termiņš
2017.g.beigā
s

5.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
5.7.1. Debitoru parādi eiro
Posteņa nosaukums
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Prasības par nodokļiem un nodevām
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

2016.gads

2017.gads
Izmaiņas (+,-)
60 337
65 266
+4 929
6 455
4 407
-2 048
35 234
38 717
+3 483

18 648

22 142

+ 3 494

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

Izmaiņas (+,-)
+217 484
+163 372
+163 372
+54 112
+19 935

2016.gads
568 098
332 820
332 820
235 278
63 199

2017.gads
785 582
496 192
496 192
289 390
83 134

3 476

19 237

+15 761

44 808
268

38 493
11 589

-6 315
+11 321

39 431

10 745

-28 686

2 428
81 668

2 015
124 177

-413
+42 509
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5.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2017. EUR
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā
Kopā

5 160
5 160

5.9. Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2017.gadā
Īpašuma nosaukums

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

Vērtība
gada
sākumā,
EUR
5 787 870
94 577
1 312 425
2 896 094
1 124 647

Iegāde,
Izslēgts,
Vērtība
palielinājums samazinājums Nolietojums
gada
2017. gadā
2017.gadā
EUR
beigās
EUR
EUR
EUR
45 389
30 080
3 466 527 5 803 179
0
0
69 062
94 577
16 325
12 901
688 972
1 315 849
13 490
0
2 313 962 2 909 584
13 462
2 075
394 143
1 136 034

1 300
358 827

320
1 792

0
15 104

388
0

1 620
345 515

25 448
726 771

414
55 968

0
18 894

0
424 016

25 862
763 845

11 406

639 527

27 784

0

623 149

Pašvaldības īpašumā un lietošanā uz 2017.
kas pa lietojuma veidiem sadalās šādi:
 zeme zem ēkām un būvēm
 kultivētā zeme
 atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
 mežaudze
 pārējā zeme
 zeme atsavināšanai

gada beigām ir zeme un mežaudze 695,5336 ha,
171,6206 ha
505,0977 ha
39,4448 ha
49,62 ha
123,62 ha
19,2255

133 099 Eur
161 940 Eur
4 243 Eur
25 281 Eur
46 233 Eur
7590 EUR

No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar
bilances vērtību 47 052 EUR, ēkas ar vērtību 376 150 EUR, dzīvojamās ēkas ar vērtību 11 003
EUR, būves ar vērtību 19 080 EUR.
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6. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2017. GADĀ
6.1. Pieņemtie saistošie noteikumi

Nr.125

Pieņemšanas
datums
25.04.2017.
(protokols
Nr.7/1&)

Nr.126

25.04.2017.
(protokols
Nr.7/13&)

Nr.127

26.09.2017.

Noteikumu
numurs

Saistošo noteikumu nosaukums
Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam"
Vārkavas novada domes 2017.gada 25.aprīļa saistošie
noteikumi Nr.126 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.
gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par
Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm””
un paskaidrojuma raksts.
Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam"

Nr.128

26.09.2017.

Nr.129

04.10.2017.

Nr.130

30.10.2017.

Nr.131

30.10.2017.

Nr.132

30.10.2017.

Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.62 "Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vārkavas novadā"
Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam"
Grozījums Vārkavas novada domes 2012. gada 7.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 43 „Kustamā un nekustamā
īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā”, un
paskaidrojuma raksts .
„Par papildu materiālo atbalstu
Vārkavas novadā” un
paskaidrojuma raksts
Grozījumi Vārkavas novada domes 2014. gada marta
saistošajos noteikumos Nr. 79 „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā” un
paskaidrojuma raksts.

28.11.2017.

Grozījumi Vārkavas novada domes 2017.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.124 "Par Vārkavas novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam".

Nr.133

6.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2017. gadā
Paziņojuma
publikācijas
Pieteikumu/
Iepirkuma
datums
piedāvājumu
Līguma priekšmets identifikācijas Iepirkumu
iesniegšanas
numurs
uzraudzības
termiņš
biroja mājas
lapā
Malkas piegāde
Vārkavas novada

VND 2017/1 07.02.2017

Iepirkuma
uzvarētāja
nosaukums

Līgumcena
EUR (bez
PVN)

22.02.2017 daļa Z/S Šņepstu I daļa 3294,00,
Jaunāres
II daļā 1921,50
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pašvaldības iestāžu
vajadzībām
2017.gadam
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa Vanagi –
Kļavinski 1,04 –
3,42 km pārbūve

III daļā
13 725,00 IV
daļā 2745,00
VND 2017/2 27.03.2017

20.04.2017

SIA “Ošukalns”

Vārkavas novada
VND/2017/3 21.03.2017
pašvaldības ceļu un
ielu ar grants
segumu uzturēšanas
darbi 2017.gadā

03.04.2017

1,.daļa VAS
1.daļa
Latvijas autoceļu
15 007,50
uzturētājs,
2.daļa 3668,01
2,3,4,5,6,
3.daļa 3300,54
10,11.daļa SIA 4.daļa 793,79
Neitrino
5.daļa 1131,76
6.daļa 7377,81
10.daļa 2106,39
11.daļa 9885,22

Ēkas pārbūve par
aprūpes centru
Vārkavā

VND/2017/4 28.03.2017

Iepirkums
pārtraukts

Vārkavas muižas
VND/2017/5 28.03.2017
pils ēkas vienkāršota
fasāžu atjaunošana

11.04.2017

SIA “Warss+”

247 897,23

129 060,79

Būvuzraudzība
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa VanagiKļavinski 1,043,42km pārbūvei

VND/2017/6 12.04.2017

27.04.2017

Iepirkums
pārtraukts

Ēkas pārbūve par
aprūpes centru
Vārkavā

VND/2017/7 19.04.2017

12.05.2017

SIA “LC Būve”

507 998,94

Vārkavas novada
VND/2017/8 24.04.2017
pašvaldības ceļu un
ielu ar grants
segumu uzturēšanas
darbi 2017.gadā

09.05.2017

SIA “Neitrino”

II daļa
20 239,74,
III daļa
19 278,85

14.06.2017

SIA
“Sistēmeksperts”

10 100,00

Būvuzraudzība
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa VanagiKļavinski 1,043,42km pārbūvei

VND/2017/9 01.06.2017

Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa KvedervecumiKrievu purvs 0,001,00km pārbūve

VND
2017/10

08.06.2017

19.06.2017

SIA “Ošukalns”

104 785,96

Autotransporta
remonts, tehniskā
apkalpošana un
rezerves daļu iegāde

VND
2017/11

21.06.2017

05.07.2017 SIA “Autocentrs
Salinieki”

23 939,34
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Vārkavas novada
pašvaldības
vajadzībām
Pārtikas produktu
piegāde Vārkavas
novada pašvaldības
iestādēm

VND
2017/12

11.07.2017

26.07.2017

1daļa lēmums
nav pieņemts,
2daļa SIA
“Rēzeknes gaļas
kombināts”
3 daļa SIA
“Marijas centrs”
4.daļa
SIA”Lietas
MD“,
5,6,13,15.daļa
SIA Kabuleti
fruit,
7,8,9,11,14.daļa
SIA Marijas
centrs
10,12.daļa SIA
Vecā maiznīca,

Degvielas piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības
autotransporta
vajadzībām

VND
2017/13

11.07.2017

26.07.2017

SIA
“ASTARTENAFTA”

1.daļa lēmums
nav pieņemts
2.daļa 9824,29
3.daļa 353,70
4.daļa 973,67
5.daļa 64,74
6.daļa 838,51
7.daļa 703,90
8.daļa 245,58
9.daļa 858,29,
10.daļa1388,00,
11.daļa
1515,87,
12.daļa 1379,10
13.daļa 142,04,
14.daļa 711,61,
15.daļa 431,80

6.3. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi
2017. gadā
Slikto laika apstākļu dēļ, daudzi plānotie pašvaldības autoceļu remonti netika īstenoti. Plānotie
un neveiktie pašvaldības autoceļu remontdarbi tiek turpināti 2018. gadā.
2017.gadā tika veikta ceļa Alkšņāres – Augšmukti (Nr.16) labošana, ceļa profila izveidošana
posmam 640,54 m, posmam 640,54 m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm. Platums 4,5 m,
garums 625 m). No X 237525; Y 646368 līdz X 237422; Y 646981.
Pārskata gadā tika veikta ceļa Zaķīši - Krustceles (Nr.44) labošana. Grāvju rakšana, atsakņošana
(180,61 m + 62,33 m + 50,62 m + 182,15 m = 475,71 m), caurtekas izbūve (caurules diametrs
40cm, garums 9m), nobrauktuves izbūve (caurules diametrs 40 cm; garums 7 m). No X 231057,62;
Y 665315,33 līdz X 231024,62; Y 665152,69.
Tāpat tika veikta ceļa Šķilteri - Dzeņi (Nr.66) labošana. Caurteku izbūve (caurules diametrs 40 cm,
garums 6 m x 2), ceļa profila izveidošana 255,63 m, posmam 255,63 m grants klātnes uzbēršana
(biezums 10 cm, platums 4 m, garums 255,63 m). No X 240743,02; Y 663376,60 līdz X
240994,04; Y 663481,49.
Veikta arī ceļa Novosele - Šusta ezers - Šaripovka (Nr.35) labošana. Grāvja 100,2 m rakšana,
caurtekas izbūve (caurules diametrs 40 cm, garums 8,15 m ). No X 233551,59; Y 663055,47 līdz
X 233493,84; Y 663127,95.
Salabots arī ceļš Lielkursīši – Dambīši. Izrakti grāvji (79,58 m + 138,86 m = 218,44 m), izbūvētas
caurtekas(caurules diametrs 40 cm, garums 8m x 2), izbūvētas nobrauktuves (caurules diametrs
40 cm; garums 7m). No X 234071,57; Y 652240,21 līdz X 233779,30; Y 651963,26.
2017.gadā tika iesākta ceļa Sergunta - Brieži (Nr.19) labošana. Grāvju (377,75 m + 456,35 m =
834.10 m) rakšana, grāvju atsakņošana (tīrīšana) (563,7 m + 336,49 m = 900,19 m), nobrauktuvju
izbūve (caurules diametrs 40 cm, garums 6 m x 4), apauguma noņemšana un profila izveidošana
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990,65 m garumā, 990,65 m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5 m, garums
990.65 m).
2017. gadā bija plānota ceļa Lazdāni - Kalēji (Nr. 26) labošana. Plānotie darbi tika pabeigti
2018. gada maijā. Veikta ceļa malu apauguma noņemšana un profila izveidošana posmam 1491 m,
posmam 1491 m grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm. Platums 5 m, garums 1491 m). No X
228002,78; Y 656729,25 līdz X 228501,02; Y 658085,19.
2017. gada augusta plūdu dēļ Vārkavas novada teritorijā tika bojāti vairāki pašvaldības autoceļi
un izskalotas caurtekas. Pateicoties iedzīvotāju zvaniem un operatīvai pašvaldības darbinieku
rīcībai, postījumi tika savlaicīgi apzināti un informācija apkopota un nosūtīta Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. Plūdu seku
likvidēšanai Vārkavas novada dome pieprasīja 43 602,35 EUR. Valdība 2017. gada 10. oktobra
Ministru kabineta sēdē piešķīra 2 919 399 EUR no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” 22 Latgales pašvaldībām (tajā skaitā arī Vārkavas novadam), lai
tās segtu izdevumus, kas saistīti ar augusta lietavās un plūdos radīto zaudējumu novēršanu.
2017. gada 15. novembrī Vārkavas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu „Vārkavas novada
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas papildus darbu veikšana plūdu seku likvidēšanai
2017./2018. gadā”. Iepirkumu konkursā tika saņemts SIA “Neitrino” piedāvājums. 2017. gadā
SIA “Neitrino” veica vairāku ceļu uzlabošana, caurteku ierīkošana un grāvju rakšanu: uz ceļa
Zaķīši – Krustceles 0,45 km un 1,05 km tika ierīkotas caurtekas un izveidota ūdens noteces
sistēma (izrakti grāvji); uz ceļa Borkava - Aizpūrīši (0,50 km un 0,76 km) ierīkota caurteka
un izveidota ūdens noteces sistēma; uz ceļa Akmens - Ančkini (0,60km) izveidota ūdens noteces
sistēma (izrakts grāvis); uz ceļa Raunieši – Slapkava – Svaļbiški - Mačāni (5,50 km) ierīkota
caurteka.
Visi ieplānotie darbi 2017. gadā netika paveikti slikto laika apstākļu dēļ. 2018. gadā 2017.
gada augusta plūdu seku likvidēšanas darbi tiks turpināti: uz ceļa Stabuļnīki – Dolgais Bors
(1,90 km) un Rimicāni – Birži – Vaivodi (1,62 km) ir jāveic caurteku atjaunošanu. Ierīkota
caurteka ceļa posmam Borkova - Aizpūrieši. 2018.gada 23. janvāra domes sēdē tika apstiprināts
budžets tai skaitā arī speciālais budžets pašvaldības autoceļu uzturēšanai.
Neapsaimniekotā nauda no 2017. gada tika pievienota 2018. gada speciālajam budžetam.

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, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību. Noteikt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus. To veikt saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas
novadā”, Nr.131„Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”, Nr.59 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Vārkavas novadā”. 2017.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.” Ir izstrādāts Nolikums „Vārkavas novada
pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kā arī apstiprināta „Kārtība, kādā
notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Vārkavas novada pašvaldībā.”
Vārkavas novada Sociālais dienests 2014.gadā ir noslēdzis Līgumu ar Sociālās integrācijas fondu
kā partnerorganizācija „Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020” projektā.
Projekta ietvaros tiek dalītas pārtikas un higiēnas pakas novada vistrūcīgākajām personām un
personām, kuras nonākušas krīzes situācijā neparedzētu apstākļu dēļ. Sociālais dienests ir
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noslēdzis Līgumu ar biedrību ģimenes palīdzības centru „Ligzda” par papildpasākumu rīkošanu
mērķgrupas pārstāvjiem. Pasākumi ir pārsvarā kā radošās darbnīcas, lai mērķgrupas pārstāvji pēc
iespējas vairāk apgūtu praktiskās iemaņas sadzīvē. Papildpasākumi tiek organizēti vienu reizi
ceturksnī, kuri tiek plānoti jau gada sākumā. Lai nodarbības nebūtu tik vienveidīgas, vienu reizi
nodarbību cikla laikā tiek rīkota arī nodarbība, kā ekskursija, lai mērķgrupas pārstāvji iepazītu
tuvāko novadu ievērojamākās atpūtas un vēsturiskās vietas.

Sociālās aprūpes centrs
Vārkavas pamatskolas pārbūvei par sociālo aprūpes centru Vārkavas novada dome ir saņēmusi
aizdevumu EUR 574679,00 no Valsts kases un EUR 40000,00 lielu valsts budžeta mērķdotāciju.
Projekta izstrādātāji “SIA JOE”, būvnieki “SIA LC Būve” no Jēkabpils, būvuzraugs “SIA Tranzit
ASK”. Darbi tika uzsākti 2017.gada 18.augustā, kad arī būvlaukums ar aktu tika nodots
būvuzņēmumam “LC Būve”.
Paveiktie darbi: demontētas nevajadzīgās sienas, piemūrētas ailas, veikta karkasu montāža.
Demontēts vecais un veselībai kaitīgais šīfera jumts, veikta jumta spāru pagarināšana, latojuma
izbūve un uzklāts skārda jumta segums. Atbilstoši darbu plānam veikti elektromontāžas darbi,
nomainīti logi un ārējās durvis. Demontēts vecais ūdensvads un kanalizācija, kanalizācija ierīkota
atbilstoši sociālā centra vajadzībām un ievilkts ūdensvads ar karstā ūdens tīkliem. Ieklāta cementa
grīdas pamatne. Notiek iekšējie apdares darbi sienām. Aprīkota katlu māja un ievilkta apkures
sistēma. Ierīkotas ventilācijas iekārtas.
Veicamie darbi: ēkas pamatu siltināšana, ēkas ārējo sienu siltināšana, uguns un zibens aizsardzības
sistēmas uzstādīšana, grīdu ieklāšana, dušu, vannu un labierīcību ierīkošana. Dīķa sakārtošana
atbilstoši ugunsdrošības prasībām, teritorijas sakopšana pēc remontdarbu beigšanas.
Pārbūves darbus ir plānots beigt 2018 gada 31.augustā.
Tad sekos telpu aprīkošana un iekārtošana. Paredzēts, ka aprūpes centrā būs 30 istabas 42
klientiem, atpūtas halle, ēdamistaba, svinīgo pasākumu zāle, dušas telpas, vannas istabas,
labierīcības, virtuve, apkalpojošā personāla telpas.

Izmaksātie pabalsti 2017. gadā.
Kopā izlietots: 82458 eiro gadā.
Ģimeņu skaits: 362 ģimenes.
Personu skaits: 973 personas.
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 3365 eiro, kuru saņem 12 ģimenes novadā, kopā
37 personas.
Dzīvokļa pabalsts: 4828 eiro, kuru saņem 43 trūcīgas personas statusu ieguvušas personas
(ģimenes) un 25 vientuļie pensionāri vai vientuļas personas ar invaliditāti.
Atbalsts medicīnas pakalpojumu saņemšanai vienu reizi gadā: 6911 eiro, kuru ir saņēmuši 120
novada iedzīvotāji.
Pabalsts audžuģimenēm: 6816 eiro, ir 3 audžu ģimenes, kuras saņem šo pabalstu par 4 novada
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Ikmēneša izdevumu segšana, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja persona turpina mācības,
iesniedzot sociālajā dienestā nepieciešamos dokumentus: 4034 eiro gadā bez vecāku gādības
palikušiem bērniem 5 novada bērniem, bērnu skaits var mainīties, tie ir 64.03 eiro mēnesī katram
bērnam.
Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 24100 eiro par 11 novada iedzīvotājiem gadā,
pakalpojumu novads pērk no citām pašvaldībām.
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Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā: 1630 eiro, dažādu neparedzamu apstākļu gadījumu
risināšanai, ir saņēmušas 20 ģimenes.
Aprūpes pabalsts tiek nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt un
kuriem nav likumīgu apgādnieku, Vārkavas novadā tā ir materiāla palīdzība 21.00 eiro: 3619 eiro
izmaksāts 15 novada iedzīvotājiem, skaits ir mainīgs.
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 1133 eiro apmērā ir saņēmuši 3 novada
bez vecāku apgādības palikuši bērni, sasniedzot pilngadību.
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 3852 eiro, kuru ir saņēmušas 18 ģimenes, kuru dzīves vietas
adrese deklarēta Vārkavas novadā.
Apbedīšanas pabalsts: 1825 eiro.
Pabalsts pēc ieslodzījuma: 36 eiro, kuru saņēma 1 persona.
Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: 144 eiro, kuru saņēma 2 novada
iedzīvotāji.
Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 15395 eiro, pakalpojums tiek sniegts 9
personām ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu.
Atbalsts personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 780 eiro uz Ziemassvētkiem ir
izmaksāts 39 novada iedzīvotājiem.
Atbalsts represētām personām vienu reizi gadā: 440 eiro, kuru izmaksā marta mēnesī,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā un to ir saņēmusi 22 novada iedzīvotāji.
Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību: 0 eiro
Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā: 1250 eiro vienu reizi gadā 50 eiro apmērā, ir saņēmušas
25 personas.
Atbalsts apaļajās jubilejās: 2300 eiro gadā, 50 eiro apmērā ir saņēmuši 46 novada iedzīvotāji.
Sociālais dienests sadarbojas ar:
 Vārkavas novada Bāriņtiesu;
 Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm;
 Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām;
 Nodarbinātības valsts aģentūru;
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;
 Valsts Sociālās Integrācijas aģentūru;
 AS „Latvenergo”;
 Betānijas Dominikāņu 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 citās
pašvaldībās;
 Valsts Probācijas dienestu;
 Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem.

6.5. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2017. gadā
Vārkavas novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kuras galvenais uzdevums bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu
aizstāvībai. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvie akti.
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Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška, kura strādā pilnu darba slodzi.
Bāriņtiesas locekles Anita Lazdāne, Zinaīda Maskalāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some, tiek
pieaicinātas reizēs, kad notiek bāriņtiesas sēdes, pirms sēdes iepazīstoties ar lietas materiāliem,
veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, arī aizbildņu un audžuģimenēs, noskaidro bērna
viedokli, ja tas nepieciešams konkrētā administratīvajā lietā.
Bāriņtiesas sēdes protokolē domes norīkota darbiniece Antoņina Rusiņa.
Statistikas dati par bāriņtiesas darbu 2017. gadā
2017.gadā bāriņtiesas lietvedībā ir 34 lietas, no tām 2017.gadā ir ierosinātas 8 lietas.
Bāriņtiesa 2017.gadā ir pieņēmusi 25 lēmumus:
 Vienpersoniskie lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu- 1 lēmums;
 Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību pārtraukšanu- 1 lēmums;
 Aizgādības tiesību atjaunošana- 1 lēmums;
 Personas atbilstība aizbildņa statusam- 1 lēmums;
 Aizbildņa iecelšana bērnam- 2 lēmumi;
 Aizbildņa atlaišana- 3 lēmumi;
 Bērna nodošana citas personas aprūpē- 4lēmumi;
 Rīcība ar bērna mantu- 2lēmumi;
 Personu atzīšana par adoptētājiem un adopcijas atbilstība bērna interesēm- 1 lēmums;
 Aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšana- 3 lēmumi;
 Aizgādņa atbrīvošana- 1 lēmums;
 Aizgādņa iecelšana mantojumam-4 lēmumi;
 Aizgādņa atbrīvošana- 1 lēmums.
Katram bāriņtiesas lēmumam vai rīcībai ir jābūt izvērtētai no vairākiem aspektiem- juridiskā,
sociālā, pedagoģiskā un psiholoģiskā, lai Bāriņtiesa pieņemtu bērna un aizgādnībā esošās
personas vislabākajām interesēm atbilstošu lēmumu.
Bāriņtiesā 2017. gadā nosūtītas 118 vēstules;
Bāriņtiesā 2017. gadā saņemti 65 dokumenti;
Bāriņtiesa 2017. gadā ir piedalījusies starpinstitucionālās sanāksmēs (ar Vārkavas novada
Sociālo dienestu, Valsts probācijas dienestu, Vārkavas vidusskolu, Valsts policiju);
Bāriņtiesā ir izsniegtas 3 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai;
2017.gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu, policiju un citas institūcijas par 3 ģimenēm,
kurās aug 3 bērni, kuriem netiek nodrošināta pietiekama aprūpe un kuriem nepieciešama
palīdzība.
Notariālo darbību veikšana Bāriņtiesā
Iedzīvotājiem nozīmīga darbības joma ir bāriņtiesas sniegtie pakalpojumi - apliecinājumu
izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā
pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Iedzīvotāji 2017.gadā ir saņēmuši 122 notariālas
darbības, iekasēta valsts nodeva :1063,- EUR apmērā.
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī
likumdevējs ir deleģējis bāriņtiesai tādas funkcijas kā:
 Sastādīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai un apliecināt parakstus uz nostiprinājuma
lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās
bāriņtiesas darbības teritorijā (46);
 Darījuma aktu projekta sastādīšana un apstiprināšana (7);
 ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (4);
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 pieņemt glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas
vērtības), kā arī pieņemt bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi
no testatora dzīvesvietas) - ( 1);
 Apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš
attiecas uz konkrēto personu (2) ;
 apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (23);
 apliecināt uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (39).
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Aizgādība - vecāku pienākums līdz bērna pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un viņa
mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Līdz pilngadības
sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.
2017.gadā 2 personām ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu tika pārtrauktas
bērna aizgādības tiesības. Vienai bērnu mātei bāriņtiesa lēmusi par prasības celšanu tiesā par
aizgādības tiesību atņemšanu, kur aizgādības tiesības atņemtas ar tiesas spriedumu. Vienam
vecākam ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas. Atjaunotas ar tiesas
spriedumu atņemtās aizgādības tiesības nav nevienam vecākam.
Bērnu ārpusģimenes aprūpe
Bāriņtiesa, šķirot bērnus no bioloģiskiem vecākiem, vispirms noskaidro tuvāko radinieku vēlmi
un spēju uzņemties rūpes par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Ja tas nav iespējams, tad
tiek meklēta bērnam piemērota audžuģimene. Ja arī nav iespējams nodrošināt bērna uzturēšanos
audžuģimenē, tad tiek lemts par bērna ievietošanu institucionālajā aprūpē.
2017.gadā vienam bez vecāku gādības palikušam bērnam ir nodrošināta iespēja dzīvot ģimeniskā
vidē- pie aizbildņa. Neviens bērns nav nodots audžuģimenes aprūpē citā teritorijā.
Vārkavas novada bāriņtiesas audžuģimene pārcēlās uz citu administratīvo teritoriju, tāpēc šobrīd
novada teritorijā (Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts) nav nevienas
audžuģimenes, ne viesģimenes. Bāriņtiesa aicina Vārkavas novada iedzīvotājus apsvērt iespēju
kļūt par audžuģimeni bez vecāku gādības palikušiem bērniem, lai viņiem būtu iespēja augt
ģimeniskā vidē.
Adopcija
2017.gadā Bāriņtiesa ir saņēmusi
adoptētājiem.

iesniegumu ar lūgumu atzīt personu vai laulātos par

Aizgādnība
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
 personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju
ierobežojusi tiesa;
 personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī
alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 promesošas vai personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 pazudušas personas mantai;
 testamenta izpildīšanai.

22

2017.gadā jaunas lietas par aizgādnību neveidojās, taču četrās lietās pēc tiesas sprieduma tika
pieņemts bāriņtiesas lēmums pārskatīt personas rīcībspējas ierobežojuma apjomu. Viena persona
pēc tiesas sprieduma tika atzīta par rīcībspējīgu un bāriņtiesa atbrīvoja aizgādni no pienākumu
veikšanas.
Nepilngadīgo mantas pārraudzība
Bāriņtiesas kompetencē ir lietas par nepilngadīgo mantas pārvaldību, tajā skaitā mantas
pārbaudes, atļauju došana bērnu vārdā un interesēs mantu iegūt, pārdot, pieņemt mantojumu, ar
to rīkoties u.c., izvērtējot riskus, lai pasargātu bērnu no iespējamiem draudošiem zaudējumiem,
pieprasīt un pieņemt aizbildņu sniegtos norēķinus par mantas pārvaldību, veikt norēķinu pārbaudi
pēc dokumentiem un dabā. 2017.gadā divām personām tika atļauts pieņemt mantojumu
nepilngadīgā bērna interesēs.
Citas darbības
Sadarbība ar iestādēm, institūcijām un speciālistiem, ar mērķi laicīgi apzināt problēmsituācijas,
iesaistītos to risināšanā. Sadarbības formas ir dažādas – kopīgas dzīves apstākļu pārbaudes,
pārrunas, informācijas pieprasījumi un sniegšana, starpinstitucionālas sanāksmes, risku
izvērtēšana, tikšanās izglītības iestādēs un citās iestādēs.
Notiek sadarbība ar citām bāriņtiesām (Preiļu bāriņtiesu, Līvānu bāriņtiesu, Riebiņu bāriņtiesu,
Daugavpils novada Višķu, Ilūkstes, Līksnas bāriņtiesām, Daugavpils bāriņtiesu, Jēkabpils
bāriņtiesu, Sociālajiem dienestiem).
 Bāriņtiesa aicina personas uz pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu un
preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.
Bērnu vecāki tiek aicināti uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošināta bērna aprūpe,
uzraudzība, izglītības iestāžu apmeklējums, veselības aprūpe.
 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.
 Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti.
 Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un citu ministriju
pakļautības iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā.
 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. 2017.
gadā NPAIS sistēmā ir ievadīti dati par 33 lēmumiem un lietās esošajiem dokumentiem.
 2017. gadā divas bāriņtiesas locekles saņēma apliecību par 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 zināšanu pilnveides seminārus.
 Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam, kurā glabājās
pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamās lietas no 2001. gada līdz 2017. gadam. Pastāvīgi
glabājamas lietas par laika periodu no 1996. gada līdz 2001. gadam nodotas Daugavpils
zonālajā Valsts arhīvā.
 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.
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6.6. Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2017. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs -saimniecības pārzinis, apkopēja (0.75 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti
darbā 5 kurinātāji. Pašvaldības finansējums Rožkalnu pagasta pārvaldei 2017. gadā bija 56 071
EUR.
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2017. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles
un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanu” gada laikā tika nodarbinātas 5 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai.
Iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā, malkas
sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos pirmskolas izglītības iestādē.
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.
Ceļa posma Brieži - Sergunta, Augšmukti – Purviņi, Kalēji – Lazdāni ceļa malu sakopšana un
krūmu izzāģēšana . Žoga uzstādīšana Dubencas kapsētā.
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 2017. gadā ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja,
autovadītājs -saimniecības pārzinis, apkopēja (0.5 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti
darbā 5 kurinātāji. Pašvaldības finansējums Vārkavas pagasta pārvaldei 2017. gadā bija 61734
EUR.
Vārkavas pagasta pārvalde:
1) pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pieņem
samaksu par domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem);
2) nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, (reizi mēnesī izmaksājami vidēji 10
pabalsti);
3) pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus;
4) sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
5) otrdienās izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišķu ciemu;
6) organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
7) iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo
finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2017. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu
filiāles un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanu” ik mēnesi tika nodarbinātas 5 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai
pirmajā pusgadā un 5 personas otrajā pusgadā. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika
nodarbinātas teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā. Tika veikta caurteku
galu atbrīvošana no apauguma, pašvaldības ceļa malu sakopšana, bīstamo koku nozāģēšanas un
novākšanas darbi.
2017. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkots viens Valsts Probācijas dienesta klients
piespiedu darbu veikšanai. No ceļa malu kopšanas sagatavoti 136 m³ malkas pagasta pārvaldes
katlu mājai. Pilišķu Saieta vietā tika organizēti Lieldienu un Ziemassvētku pasākumi un
iedzīvotāju sapulces.
Vārkavas novada pašvaldība ir veselīga dzīvesveida atbalstītāja. Lai bērni varētu arī sliktos laika
apstākļos atrasties svaigā gaisā, teritorijai pie pirmskolas izglītības iestādes “Cimdiņš” sadarbībā
ar iedzīvotāju iniciatīvu grupu “Mans mazais” uzbūvēts rotaļu namiņš āra nodarbībām. Vārkavas
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pagasta iedzīvotāji iesaistās sportiskās aktivitātēs Vārkavas stadionā (skriešana, soļošana) un
tautas nama zālē (vingrošana).
Regulāri tiek šķiroti atkritumi un 2 reizes gadā Vārkavas, Pilišķu un Ančkinu ciemos notiek tīrības
dienas, kad pagasta iedzīvotāji nodod nolietotās elektropreces un sadzīves tehniku.

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.
Norises
Valsts un tradicionālie svētki
Koncerti
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

Norišu skaits
7
10
2
15
8

Aptuvenais apmeklētāju skaits
820
1465
115
1655
380

Norise
Valsts un tradicionālie svētki
Ģimeņu svētki un balle veltīti valsts dibināšanas gadadienai
Vārkavas TN
Latvijas republikas proklamēšanas 99. gadadienas koncerts un balle
Rožkalnu KN
Līgo nakts balle Vecvārkavā
Jaunības svētki koncerts un balle Vecvārkavas estrādē
Bērnības svētki Rožkalnu KN
Ļeldīņu ļustes Vonogūs
Ziemassvētku balle ar grupu “Paldies par dejām” Rožkalnu KN
Koncerti
Sieviešu dienas koncerts un balle Rožkalnu KN
Jaungada koncerts Pilišķu saieta vietā
Koncerts “Zvaigžņu gaismas pieskāriens” Rožkalnu KN
Lieldienu koncerts Pilišķu saieta vietā
Jauniešu Ziemassvētku labdarības koncerti Vārkavas novadā
Pašdarbnieku koncerts Vārkavas estrādē NS ietvarā
Daiņa Skuteļa koncerts Vecvārkavas estrādē NS ietvarā
Kora “Rubus” koncerts Vārkavas baznīcā NS ietvarā
Koncert-uzvedums bērniem Vecvārkavas estrādē NS ietvarā
Koncerts “Esam ziedu pļava pilna” Rožkalnu KN

Norišu Aptuvenais
skaits apmeklētāju
skaits
1

120

1

160

1
1
1
1
1

115
110
140
90
85

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

180
25
100
20
155
180
600
65
50
90

Izrādes
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Izrāde “Trīs ar pus atraitnes” Vārkavas TN
Vārkavas amatierteātra “Kulda” izrāde “Tobiass ir miris, lai dzīvo
Tobiass” Vecvārkavas estrāde
Izklaides sarīkojumi
Improvizācijas šovs “Smaids leidz aušom”
Starij Novij God Vārkavas TN
Jaungada balle Vanagos
Jaungada balle Vecvārkavā
Valentīndienas ballīte Vārkavas TN
Diskoballe Rožkalnu KN
Vasaras sezonas atklāšanas balle Vecvārkavas estrādē “Miggla”
Balle Vecvārkavas brīvdabas estrādē ar grupu “Brīvdiena”
Putu Nakts festivāls Vecvārkavas estrāde
Vārkavas novada svētki
Jauniešu mūzikas forums un diskotēka Rožkalnu KN
Senioru atpūtas pasākums Rožkalnu KN
Lauksaimnieku svētki Rožkalnu KN
Citi
Filmas “Svingeri” seanss Vārkavas TN
Lieldienu fotoorientēšanās kauss Vecvārkavā
Pavasara gadatirgus Vecvārkavā
Baznīcu nakts Vecvārkavā
Latgales stāstnieku festivāla “Omotu stuosti” Vārkavas nov.
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” filmas demonstrēšana
Vārkavas vidusskolā
Lielās egles iedegšana Vecvārkavā

1
1

50
65

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

70
80
90
60
70
35
110
90
130
700
65
70
85

1
1
1
1
1
1

65
30
60
55
70
60

1
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Amatiermākslas kolektīvi.
Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos un interešu pulciņos. 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
tiek iesaistīti novada jaunieši.
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), Vārkavas
vidusskolas zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11), bet IAC “Vanagi” zālē uz
mēģinājumiem dodas sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku skaits 8) un vidējās
paaudzes deju kolektīvs ”Vanagi” (dalībnieku skaits 18).
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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 krājums 2017. gadā ir palielinājies par 126 vienībām. Palīgkrājumā ir 690 vienības,
pamatkrājumā - 197 vienība.
Piedāvājums: Muzejā ir apskatāma pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku
bērniem” ar iespēju iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem,
izmēģināt pirkstu veiklību pie rakstāmmašīnas klaviatūras un apsēžoties pie stellēm ieaust
lupatu deķī kādu krāsu gammu. Grupām tiek piedāvāta mācību stundu (glītrakstīšana, matemātika,
dabas zinības, rokdarbi).
Radošo mākslu salonā apmeklējama Vārkavas novada mākslinieku darbu izstādes (gleznas,
fotogrāfijas, origami, izšuvumi, pinumi u.c.).
Muzeja—klēts telpās tiek piedāvāta ekspozīcija “Senču aicinājums”, kurā ir iespēja apskatīt senos
darba un sadzīves priekšmetus kā arī piedalīties muzejizglītības programmā “No graudiņa līdz
maizītei” (20 minūšu gara).
2017.gadaā tika piedāvāti ekskursijas maršruti pa novada teritoriju. Tūristiem tika piedāvāta
iespēja tikties gan ar Vārkavas novada amatniekiem, gan mājražotājiem.
Muzeja apmeklējums 2017. gadā.
Apmeklētāju veidi
Apmeklētāju skaits kopā
Individuālie
Apmeklētāji grupās
Skolēni grupās
Ārzemnieki grupās
Pārējie grupās
Pārējie un pasākumu apmeklētāji

Apmeklētāju skaits
1533
300
354
212
0
142
879

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.

6.10. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
Vārkavas novadā 2017.gadā sekmīgi darbojās 5 novada publiskās bibliotēkas. Mazā apmeklējuma
dēļ 2017.gada 1. novembrī dome pieņēma lēmumu likvidēt Arendoles bibliotēku. Arendoles
iedzīvotāji var saņemt grāmatas Arendoles bibliotēkas telpās 2 reizes mēnesī. Kopumā visās
novada bibliotēkās 2017. gadā bija reģistrēti 652 lietotāji. Pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas
apkopotajiem rezultātiem (izdalot lasošo iedzīvotāju skaitu pret visiem novada iedzīvotājiem),
Vārkavas novads ir viens no lasošākajiem Latvijas novadiem.
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6.10.1. Upmalas bibliotēka
Vārkavas novada Upmalas bibliotēka akreditēta 2014. gada 11. jūnijā. 2019. gadā ir kārtējais
bibliotēkas akreditācijas gads.
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 420.
Reģistrētie lietotāji: 250 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam - 111).
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 3348, 5386.
Vidējais apmeklējums mēnesī: 279.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 22 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 11 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 38 EUR.
Krājuma paildināšana pārskata gadā.

Piegādātājs

Eksemplāri

Par summu €

4 Latvijas Grāmata, SIA

74

637.99

24 Latvijas Republikas Kultūras ministrija

11

0.00

43 Preiļu Galvenā bibliotēka

15

106.37

134 Latvijas Nacionālā bibliotēka

6

58.83

218 Virja AK, I.K.

42

361.57

352 Vārkavas novada dome

2

23.03

373 Latvijas Pasts

390

0.00

486 Upmalas bibl.lasītāju dāvinājums

14

112.00

Kopā :

554

1299.79

Vislasītākā literatūra 2017. gadā- latviešu orģinālliteratūra, romantiskā un kriminālliteratūra.
Abonētie preses izdevumi. Bibliotēkas apmeklētāji varēja lasīt Vietējo Latgales Avīzi un un 22
nosaukumu žurnālus, no kuriem lasītākie tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos bija “Ieva”,
“Ievas Stāsti”, “Dārza Pasaule”, “Privātā Dzīve”, “Leģendas”. Preses izdevumu abonēšanai 2017.
gadā tika izlietoti 450 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.
Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir
11 darba vietas, 6 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneris.
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
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rīkošanai nav piemērotu apstākļu, bet skolā tādi ir. Upmalas bibliotēkā nodarbības vairāk kā 15
bērniem vai vienai klasei nodarbības nav iespējamas telpu šaurības dēļ.
Bērni un jaunieši- lasītāji Vārkavas vidusskolā:
Grupa Pirmskolas grupa
Sākumskola
Skaits
11
39
Lasītāji:
Pārskata periods
Bērni un jaunieši
Kopējais lasītāju skaits
% salīdzinot ar iepr. gadu
Apmeklējums:
Pārskata periods
Fiziskais
apmeklējums
t. sk. bērni

2015
97
245
40

Pamatskola
57

2016
126
252
50

Vidusskola
21

2017
111
250
44

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2839

2925

2299

% ar iepriekšējo
periodu
+3;--21

1187

899

1049

24;+16

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana.
Krājums – jaunieguvumi bērnu un jauniešu literatūrā:
Pārskata periods
2015.g. 2016.g.
Bērni un jauniešu literatūra
50
20
Kopējais jauniegūto grāmatu skaits 179
170
% salīdzinot ar iepr. gadu
18
28

2017.g
23
153
-10

Vārkavas vidusskolas bibliotēkā iegādātā bērnu un jauniešu daiļliteratūra.

Gads

2015

2016

2017

Ieguldītie līdzekļi EUR
Kopējais jauniegūto grāmatu skaits

893
150

820
190

1163
182

Bērni grāmatas lasīšanai pamatā izņem skolas bibliotēkā. Pavasarī, kas skolu slēdz, jaunās
grāmatas SBA kārtībā tiek izņemtas un piedāvātas lasīšanai Upmalas bibliotēkā. Tādējādi bērniem
pieeja grāmatu krājumam ir visu gadu. Pamatā Upmalas bibliotēkā tiek iegādāts otrs projekta
Bērnu žūrija grāmatu komplekts un atsevišķi grāmatu eksemplāri bērnu un jauniešu vecuma
grupai. Preses izdevumi bērniem un jauniešiem arī atrodas Vārkavas vidusskolas bibliotēkā.
Gada laikā notiek galvenie pasākumi sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas bibliotēku.
2017. gada sākumā dzejniekam Vitautam Ļūdēnam tika atzīmēta 85 gadu jubileju. Kā katru gadu,
februāra sākumā tiek atzīmēta Droša interneta diena, kur skolēniem tiek atgādināts par viņu
drošību.
Pavasarī notiek projekta “Bērnu žūrija” noslēguma pasākumi. Bērni par darbu saņem balvas un
dodas mācību – izziņas ekskursijās uz kādu no kultūrvēsturiskām vietām. 2017.gadā Bērnu žūrijas
dalībnieki apmeklēja Liepu bibliotēku, Meža muzeju Zasā un amatniecības centru „Rūme”, kur
tika iepazīstināti ar keramiķa darbu.
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27. maijā Vārkavas vidusskolā viesojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas
vadītāja Silvija Tretjakova ar kolēģēm, lai sveiktu Vārkavas vidusskolas skolēnus kā čaklākos
lasītājus Latvijā.
Dzejas nedēļā skolēni tikās ar dzejnieci un tulkotāju Ingmāru Balodi, dzejnieku un publicistu
Valentīnu Lukaševiču, rakstnieku Raibo, un mūziķi un vēsturnieku Arni Slobožaņinu.
Oktobra beigās grafiķim, ilustratoram Albertam Kronenbergam tika atzīmēta 130 gadu jubileja.
Novembrī – tradicionālā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Kopā ar bērniem lasījām grāmatu
fragmentus un tika spēlētas dažādas atjautības spēles par pirātiem. Novembrī svinējām bērnu
dzejnieka Alberta Ločmeļa 80. dzimšanas dienu . Notika konkursi, lasījām dzeju un bērniem tika
sarūpēta lielā dzimšanas dienas torte.
Atsevišķas klases apmeklē bibliotēku bibliotekārajās stundās, un skolēni tiek iepazīstināti ar datu
bāzes Letonika piedāvātajām iespējām. Iepazīt News.lv piedāvājumu ļāva iepazīt konkurss
“Latvijai -100. Domā. Izzini. Stāsti” . Meklējot atbildes uz konkursa jautājumiem, varēja iepazīt
dotās iespējas laikrakstu bibliotēkā.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas.
Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 86 uzziņa un konsultācija. Arī šogad ļoti
pieprasīts pakalpojums bija dokumentu skenēšana un nosūtīšana citām personām, kā arī bija
jāsniedz vairāk konsultāciju kā veikt maksājumus dažādās internetbankās un jāizsniedz dažādas
banku izdrukas. 2017.gadā starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 54
grāmatas, uz citām bibliotēkām nosūtītas 178 grāmatas.
Novadpētniecība.
Vārkavas novadā ir 5 muzeji – Vārkavas vidusskolas, Rožkalnu un Vanagu skolu muzeji,
J.Vaivoda privātmuzejs un Kultūras Ministrijas Muzeju nodaļas akreditētais Vārkavas
novadpētniecības muzejs.
Notiek kopīgi pasākumi – nozīmigākais no tiem – vietējo amatnieku darbu izstāde Vārkavas
novada Kultūras centra zālē. Amatnieki iepazīstināja ar saviem darbiem, iespējām tos realizēt
Kopā ar novadpētniecības muzeju tiek regulāri tiek veidotas fotoizstādes par dažādām tēmām.
Bibliotēkas savāktie materiāli glabājas grāmatu krājuma telpās. Novadpētniecības krājums atrodas
2 skapjos, kur vienā tiek glabāti Vārkavas muižas vēstures materiāli, otrā personāliju mapes un
skolēnu savāktie novadpētniecības materiāli.
Novadpētniecības darbā ļoti nozīmīgs Preiļu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības nodaļas
atbalsts.
Tālākizglītība.
Bibliotēkā strādā darbinieks uz pilnu slodzi ar augstāko izglītību citās jomās. Darbinieka vispārējo
un profesionālo pilnveidi nodrošina kursi, semināri, konferences, pieredzes apmaiņas braucieni.
Tiek izmantotas dažādas iespējas, ko sniedz projekti, bezmaksas kursi, semināri, ko organizē
Preiļu galvenā bibliotēka, LNB mācību centrs, reģionālais apmācību centrs Preiļos.
Aizvadītajā gadā saistoša bija Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālista lekcija par
Latgales kongresu un vēsturisko situāciju. Cik svarīga ir vietējo mēdiju loma mūsu darba
popularizēšanā, stāstīja “Reģionālo un vietējo mediju loma sabiedrībā”.
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Notika praktiskais seminārs ”Komunikācijas māksla ar sevi un citiem’’, ko īstenoja izglītības un
attīstības centrs ‘’Ego’’. Preiļu reģiona bibliotēku pieredzes apmaiņas brauciens uz Bauskas
centrālo, bērnu bibliotēku un Iecavas novada Zorģu bibliotēku.
Kā efektīvi un ētiski lietot informāciju, radīt zināšanas un apmainīties ar zināšanām, iepazināmies
seminārā “Ievads medijpratībā”.
27. septembrī Latgales reģiona bibliotekāru konferencē Rēzeknē „Bibliotēka – tilts starp pagātni
un nākotni” varēja iepazīties ar bibliotēku lomu un padarīto novadpētniecībā.
Septembra beigās Preiļu reģiona Galvenā bibliotēka bija sagādājusi iespēju doties 2 dienu
pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu un tur iepazīties ar bibliotekāro darbu.
Literārās izstādes izstādes:
 ”Rasas bērns” rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 95;
 „Ticība labajam ir kā gaismas pavediens” dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 80;
 Un sākās viss no svilpavnieka” dzejniekam Andrim Vējānam – 90;
 „Latvijas lauku rakstnieks” rakstniekam Alfedam Dziļumam 110;
 Literatūrzinātniecei Sulcerītei Viesei – 85;
 Rakstniekam Augustam Deglavam – 155;
 Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140;
 Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 150;
 „Mūžīgās ilgās pēc gaismas un brīvības” dzejniekam Jānim Ziemeļniekam – 120;
 4 jaunieguvumu izstādes.
Tematiskās izstādes:
Raimondam Paulam – 80;
Grāmatas un grāmatnieki – par grāmatām un bibliotēkām;
Karikatūristam Gunāram Bērziņam – 90;
„Daba dziedē” literatūras izstāde par ārstniecības augiem un to pielietojumu;
Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai – 80.
6.10.2.Vanagu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 290.
Reģistrētie lietotāji: 72 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 14), jaunākajam – 7
gadi, vecākajam – 85.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1451; 3701.
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.
Vislasītākā literatūra.
Bibliotēkas lasītāji visvairāk ir iecienījuši latviešu autoru darbus. Pieprasīta ir arī uzziņu literatūra.
Abonētie preses izdevumi.
Lasītājiem bija pieejami preses izdevumi “Ieva”, “Dārza Pasaule”, “Praktiskais Latvietis”,
“GEO”, “Citādā Pasaule”, “Ievas Stāsti”, “Vietejā Latgales Avīze”, “Praktiskie Rokdarbi”, “A12
- ceļš uz Latgali”, “36,6 C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk”.
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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.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas.
Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 38 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 maksājumu
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. 2017. gadā starpbibliotēku
abonementa kārtā lasītājiem piedāvātas 82 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 Vanagu 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.
2017. gada rudenī tika izdota un prezentēta Jāņa Vaivoda grāmata “Vanagu vēstures lappuses”. Tā
ir pieejama arī bibliotēkā. Tika arī papildināta mape par Jāni Vaivodu.
Tālākizglītība.
Regulāri tika apmeklēti profesionālās pilnveides semināri un apmācību kursi Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, kuru laikā tika runāts par jaunumiem, aktualitātēm bibliotēku dzīvē.

6.10.3. Arendoles bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 358.
Reģistrētie lietotāji: 63 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-5).
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Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 341;728.
Vidējais apmeklējums mēnesī: 31.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 12 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 5 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 94 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Piegādātājs

Eksemplāri

Latvijas Grāmata, SIA

Par summu €
11

90.48

1

2.17

150

0.00

27

224.01

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

1

6.50

Arendoles bibliotēkas lietotāji

1

5.50

Latgolys Studentu centrs, biedrība

1

4.75

191

326.91

Bibliotēku attīstības centrs
Preiļu pasts
Virja AK, I.K.

Kopā :

Vislasītākā literatūra. Tā kā Arendoles bibliotēkas lasītāji parsvarā ir vīrieši, tas arī nosaka
lasītākās literatūras veidu, tie ir kriminālromāni, pārsvarā ārzemju autoru darbi.
Abonētie preses izdevumi. Bibliotēkas apmeklētāji varēja lasīt Vietējo latgales Avīzi un 7
nosaukumu žurnālus - “Ievas Padomu Avīze”, “Zintnieks”, “Patiesā Dzīve”, “Privātā Dzīve”,
“Praktiskais Latvietis”, “Leģendas” un “MMD”. Preses izdevumu abonēšanai 2017. gadā tika
izlietoti 262.02 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 15 darba vietas, 4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris un 2 multifunkcionālā
iekārtas.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas. Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 34
uzziņas un konsultācijas par dažādām tēmām.
2017.gadā starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 6 grāmatas, uz citām
bibliotēkām nosūtītas 17 grāmatas.
Novadpētniecība. 2017. gadā turpinājās darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas ar
jaunākajām publikācijām par Vārkavas novadu.
Aprīlī notika ar novadpētniecību saistīts pasākums “Arendole- manas mājas un puse no sirds”, kas
atkal bija sasaucis bijušos arendoliešus uz atmiņu pēcpusdienu. Tālo ceļu no galvaspilsētas bija
mērojusi literatūrzinātniece, folkloriste, pētniecisko ekspedīciju organizētāja, grāmatu un
publikāciju autore, profesore Janīna Kursīte-Pakule, bijusī Valsts Akadēmiskā kora Latvija
dalībniece Janīna Bīriņa, zinātniece, inženierzinātņu doktore, bijusī lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes prodekāne Antoņina Čukure. No Daugavpils bija ieradies asociētais
profesors, vēstures doktors Henrihs Soms, no Kalupes- novadpētnieks Henrihs Kivlenieks u.c.
Tālākizglītība. Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās trijos semināros Preiļu Galvenajā
bibliotēkā. 25. augustā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bauskas pusi- Bauskas novada
Centrālo bibliotēku, bērnu bibliotēku un Iecavas novada Zorģu bibliotēku. Brauciena noslēgumā
bija ekskursija Rundāles pilī un dārza apskate.
Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi. Pārskata periodā tika izveidotas 25 literatūru
popularizējošas izstādes un 1 tematiskais pasākums.
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6.10.4. Rožkalnu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 361.
Reģistrētie lietotāji: 122 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-30), jaunākajam
lietotājam – 5 gadi, vecākajam – 89.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1598;3394 (no tā : grāmatas- 1981,

seriālizdevumi- 1214).
Vidējais apmeklējums mēnesī: 145.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 28 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 13 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 101 EUR (tika nomainīti vecie plaukti).
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Piegādātājs

Eksemplāri

Par summu €

4 Latvijas Grāmata, SIA

89

784.91

6 Latgales Kultūras centra izdevniecība

7

23.50

11 Bibliotēku attīstības centrs

4

46.00

43 Preiļu Galvenā bibliotēka

1

2.17

206 Preiļu pasts

251

0.00

218 Virja AK, I.K.

22

204.73

352 Vārkavas novada dome

2

23.03

380 Rožkalnu bibliotēkas lietotāji

10

66.95

498 Mārtiņš Kālis

1

9.28

Kopā :

387

1160.57

2017. gadā krājums tika papildināts izvērtējot lasītāju pieprasījumu pēc noteikta žanra literatūras,
prioritāte bija daiļliteratūras iegādei - gan latviešu autoru oriģināldarbiem, gan tulkotajai
literatūrai. Joprojām daļa lasītāju pieprasa tikai kriminālromānus, citi atkal romantisko literatūru.
Tāpat joprojām interesē ievērojamu cilvēku dzīves stāsti. Tā kā vienā ēkā ar bibliotēku atrodas
arī pirmsskola, tad tika papildināts bērnu literatūras krājums .
Vislasītākā literatūra. 2017.gadā visvairāk lasītā grāmata bija itāļu rakstnieces Federīkas Bosko
romāns “Mīlestības patiesā nozīme”, otro vietu dala angļu rakstnieces Lulū Teilores “Sniega
eņģelis” un amerikāņu rakstnieces Džūdas Devero grāmata “Lepnums un aizspriedumi. Mistera
Dārsija atgriešanās.”, trešajā vietā ierindojas vēl vienas amerikāņu rakstnieces romāns “Mana
muļķa sirds”. No latviešu autoriem topa augšgalā bija Dace Judina, gan ar savu romānu no sērijas
“Izmeklē Anna Elizabete ’, gan ar sērijas “Latvijas simtgades romāni” grāmatām “Septiņi vakari”
un “Gredzens”. Ļoti pieprasīta grāmata bija arī Pētera Struberga darbs par dakteri Anatoliju
Danilānu.
Abonētie preses izdevumi. Bibliotēkas apmeklētāji varēja lasīt 2 nosaukumu avīzes un 12
nosaukumu žurnālus, no kuriem lasītākie tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos bija “Ieva”,
“Ievas Stāsti”, “Dārza Pasaule”, “Privātā Dzīve”, “Leģendas”. Preses izdevumu abonēšanai
2017. gadā tika izlietoti 420 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.
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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 2017. gadā reģistrētajiem lasītājiem 30 jeb 25% ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18
gadiem.
Tabula Bērnu lasītāju sadalījums pa vecuma grupām
Vecuma grupa
Skaits
Pirmsskola
1
1.-4. klase
13
Pamatskola
12
Vidusskola
4
KOPĀ
30
Vidēji gada laikā katrs bērns bibliotēku ir apmeklējis 5 reizes. Izsniegums bērniem un jauniešiem
ir 206 grāmatas, kas ir 6 % no kopējā izsnieguma. Izsniegto grāmatu skaits ir 265 gabalas.
Apmeklējums turpina samazināties, tas izskaidrojams ar to, ka gandrīz visiem mājās ir datori un
interneta pieslēgums. No visa krājuma pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem domāto
grāmatu skaits ir 543 grāmata jeb 11 % no bibliotēkas grāmatu krājuma kopskaita. Vairāk grāmatu
tiek iegādāts tieši priekš pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, jo pamatskolas un
vidusskolas audzēkņi izmanto Vārkavas vidusskolas grāmatu krājumu, tikai retu reizi kaut ko
paņem pagasta bibliotēkā.
Grāmatu un preses izdevumu skaits
B, J ( kopā)
Iepirkums
Dāvinājumi

34/12
-

Budžeta līdzekļu izmantošana
( par kādu summu iegādātas grāmatas un preses izdevumi )
EUR
B, J ( kopā)
Grāmatas
231.06
Prese
22.99
Kā redzams tabulā 2017.gadā bērnu literatūras krājums papildināts ar 34 grāmatām un 12 žurnāla
eksemplāriem. Bērnu grāmatu iegādei izlietoti 231.06 EUR. No seriālizdevumiem šajā pārskata
periodā varēja lasīt Ilustrēto Junioriem, kas izmaksāja 22.99 EUR. 2017 gadā krājums papildināts
ar 136 grāmatām, no tām bērnu grāmatu krājumā ienākušas 34 grāmatas, kas ir 25 %.
Sadarbība notiek ar Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādi. Audzinātājas nāk pēc lasāmgrāmatām
un noteikta temata literatūras, lai varētu sagatavoties nodarbībām. Bērni kopā ar audzinātājām nāk
ciemos uz bibliotēku, tad notiek lasīšana un grāmatu skatīšanās, nāk apskatīties arī izstādes.
Janvārī 135. dzimšanas diena bija angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam, bibliotēkā
bija skatāma izstāde “Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag...”. Milna
grāmatas par Vinniju Pūku lasa joprojām.
Februārī sadarbībā ar Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi bibliotēku uz vienu dienu bija
pārtapusi par frizētavu, bērni varēja pielaikot dažādas parūkas un aksesuārus, nolakot nagus.
Visiem patika fotosesija ar jaunajām frizūrām.
Aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā kopā ar grupiņas “Sprīdītis” audzēkņiem notika radošās darbnīcas,
gatavojām Lieldienu zaķus un likām puzles.
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Maijā bija apskatāma izstāde veltīta Māmiņu dienai “Vismīļākajai Tev”, bet augustā slavenā pīlēna
Tima autorei Enidai Blaitonai.
Septembrī par godu Dzejas dienām notika kopīgs pasākums sadarbībā ar Upmalas un Vārkavas
vidusskolas bibliotēkām, bija ieradušies Vārkavas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni. Bija sagatavoti
dažādi uzdevumi, interesanti fakti par Dzejas dienām, tika lasīta dzeja un arī sacerēta sava. Katrai
klašu grupai vajadzēja uzzīmēt savu dzejoli, zīmējumi vēlāk tika izlikti apskatīšanai visiem
interesentiem.
Novembrī bibliotēkā bija skatāmas trīs izstādes veltītas Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai –
“Noslēpumainā pirātu pasaule”, “Par salām, ne tikai Ziemeļos...” un “Lauku meitene no
Vimmerbijas” (par godu Astridas Lindgrēnes 110. dzimšanas dienai).
14. novembrī bibliotekāre viesojās pie Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas Sprīdītis.
Notika Rīta stundas lasījums. Tā kā šī gada tēma bija Salas Ziemeļvalstīs, tad vispirms pārrunājām
visu par salām, kādas salas zināmas pasaulē, Latvijā un mūsu novadā.
Pirms sākām lasīt fragmentu no Mauri Kunnas grāmatas “ Bagātību sala”, katrs sev izgatavoja
pirātu cepures no avīzes lapas, sasēdāmies apkārt papagailim vārdā kapteinis Flints un
piedzīvojums varēja sākties. Lasot apstājāmies, lai apspriestu visus nezināmos vārdus. Pēc
lasījuma gatavojām pirātu kuģus, cienājāmies ar dārgumu lādē atrastiem saldumiem un metāmies
jautrās rotaļās.
Kopā svinējām arī Mārtiņdienu, minējām mīklas un gājām rotaļās.
Decembrī, Adventa laikā, ciemojos pie grupiņas “Sprīditis”, pastāstīju viņiem, kāpēc svin
Ziemassvētkus, lasījām stāstu “Visbrīnišķīgākā dāvana” un gatavojām papīra eņģelīšus, ar kuriem
tika izrotāta eglīte grupiņas telpā.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas. Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 52
uzziņas un konsultācijas par dažādām tēmām, piemēram, kā sagatavot un iesniegt gada ienākuma
deklarāciju EDS, kā internetā iegādāties biļetes uz koncertiem, kur apskatīt autobusu atiešanas
laikus utt.
2017. gadā starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 74 grāmatas, uz citām
bibliotēkām nosūtītas 35 grāmatas. Lai gan krājuma komplektēšanai finansējums ir palielinājies,
vienalga iegādātais grāmatu skaits nav pietiekams, lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu, tāpēc ir
pieaudzis starpbibliotēku abonementa kārtā saņemto grāmatu skaits.
Novadpētniecība. 2017. 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. Savāktie materiāli tiek izmantoti izstāžu veidošanai un bibliotēkas lietotāji pa laikam
paņem kādu mapi pāršķirstīt, lai pakavētos atmiņās.
Maijā bija izkārtota izstāde novadnieces Mārītes Romānes 85. dzimšanas dienā, jūnijā par godu
skolotāja un publicista Jāņa Soma 110. jubilejai par godu. Augustā notika Rimicānu skolas
absolventu, skolotāju un darbinieku tikšanās pasākums par godu skolas 105 jubilejai, bibliotēkā
bija izvietota izstāde ar dažādiem materiāliem par skolu.
Tālākizglītība. 2017.gada 20. februārī bibliotēkas darbinieks apmeklēja vienu Izglītības un
attīstības centra “EGO” profesionālās pilnveides praktisko maksas semināru “Komunikācijas
māksla ar sevi un citiem”, kurus apmaksāja no pašvaldības budžeta līdzekļiem - EUR 16.13. Martā
tika apmeklēta konference “Pieejamība digitālajā laikmetā: izaicinājumi un iespējas”, 19.jūnijā
notika ļoti interesants seminārs “Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem”. Novembra
beigās – izbraukuma mācību seminārs “Ievads medijpratībā”. 25. augustā devāmies pieredzes
apmaiņas braucienā uz Bauskas pusi. Apmeklējām Bauskas novada Centrālo bibliotēku, bērnu
bibliotēku un Iecavas novada Zorģu bibliotēku. Vienmēr ir interesanti apmeklēt citas bibliotēkas,
smelties idejas un kaut ko jaunu ieviest savā ikdienā. Patīkams bija brauciena noslēgums ekskursija
Rundāles pilī un dārza apskate. Vēl viens skaists brauciens bija ārpus Latvijas 28.-29.septembrī,
Interreg Latvija – Lietuva Network-Digi-Hubs projekta mācību ekskursija Lietuvā.
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Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi. Pārskata periodā tika izveidotas 26 literatūru
popularizējošas izstādes.

1.

N.p.k.
Kam veltīta izstāde
Rakstniekam Egilam Lukjanskim - 80

2.

Dzejniekam Vitautan Ļūdēnam - 80

3.

Mūziķim un dzejniekam Mārtiņam
Freimanim - 40

4.
5.
6.

Aktrisei Elzai Radziņai -100
Rakstniecei un dzejniecei Skaidrītei Kaldupei
- 95
Dzejniekam Mārim Melgalvam- 60

7.

Alanam Aleksandram Milnam - 135

8.

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80

9.
10.
11.
12.

Dzejniekam Andrim Vējānam - 90
Rakstniekam Alfredam Dziļumam 110
Dzejniecei Zinaidai Lazdai - 125
Gadskārtu svētki - Jāņi

13.
14.
15.

Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90
Mātes diena
Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140

16.

Dzejniecei Lijai Brīdakai - 85

17.
18.
19.
20.

Spāņu rakstniekam Migelam de Servantesam
Savedram - 470
Rakstniecei Enidai Blaitonai - 120
Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 150
Rakstniekam Akselam Muntem - 160

21.
22.
23.
24.

Dramaturgam Paulam Putniņam - 80
Latvijai -99
Vairai Vīķei – Freibergai - 80
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai -120

25.

Albertam Kronenbergam - 130

26.

Rakstniecei Astridai Lindgrēnai - 110

Izstādes nosaukums
Es nebaidos pazaudēt dzīvi. Daudz sliktāk ir
pazaudēt mīlestību.
Vēl debesis nav aizslēgtas ar ledus atslēgu
…
Mums jāzin tikai to, kā ieskrieties un
spārnos augstu pacelties, par eņģeļiem, kā
pārvērsties...
Karaliene bez kroņa.
Kad es lūgšanā pastiepšu roku, Baltdieviņ,
plaukstā ieliec man cīruļa dziesmu.
… mans nams ir tukšs – durvis atstāju es
vaļā…
Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā,
kā nevajag darīt, nevajag.
Starp ērkšķotiem ceļiem arvien debesis ir
jāatrod.
Man bail no dzīves, kura nepārmainās.
Kaut kad citu rītu …
Esmu puķe vējā…
… bet nakti – visu nakti man sapņos rādās
jāņuzāles…
Bērnības lazdu laipa.
Vismīļākajai Tev!
Es nolūkojos, kā nāk un iet manas mūža
dienas… Un daudzreiz es domāju, kuras
gan no viņām tās labākās?
Stāsta- katrā sievietē esot trīs mazi pilieni
odzes asins.
Dons Kihots – ar to ir pateikts viss.
Slavenais pīlēns Tims un citi.
Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka.
Zināšanas mēs varam mācīties no citiem,
gudrība mums jāmācās pašiem.
Satīra un ironija cauri visiem laikiem.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Mūsu VAIRA
… bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder,
bet tas, kam nekā nevajag.
To skaistumu var aprakstīt Tik tāds, kas
pieprot dzejot …
Lauku meitene no Vimmerbijas.

Par jaunieguvumiem lasītāji informāciju iegūst caur novada informatīvo izdevumu “Ozolupe”, tā
ir laba reklāma, jo pēc tam iedzīvotāji nāk tieši uz bibliotēku vai arī piezvana, ka vēlas to un vai
citu grāmatu, par kuru bijis aprakstīts izdevumā.
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2017. gadā turpinājās sadarbība ar pārējām novada bibliotēkām, septembrī notika kopīgs dzejas
dienu pasākums ar Upmalas un Vārkavas vidusskolas bibliotēkām, tāpat ar SBA starpniecību
maināmies ar grāmatām, bibliotēku starpā notiek konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Tāpat
sadarbība notiek ar Vārkavas novada domi, Rožkalnu pārvaldi – veidoju noformējumus svētkiem,
Vārkavas novada Kultūras centru- gatavoju ielūgumus un dekorācijas, Preiļu GB – izmantojam
SBA pakalpojumus, Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi, biedrību Dzintars 2007 un senioru
kopas Dzīves virpulī dalībniecēm- veidoju afišas un apsveikumus.
6.10.5. Vārkavas bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 572.
Reģistrētie lietotāji - 145 ( no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 34),
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 3 gadi, bet vecākajam 86.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 1250, 2385.
Vidējais apmeklējums mēnesī – 113, dienā - 5.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā- 16.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 9 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 64 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi
Mērķprogrammas
Bezatlīdzības lietošanā

Eks.
440
24
36
14

EUR
1826
125
51
104

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, grāmatas ar skaņām un
uzdevumiem.
Abonētie preses izdevumi: 2017.gadam abonēti 18 preses izdevumi: Avenīte, Copes Lietas,
Cosmopolitan, Čaklās rokas, Dari Pats, Dārza Pasaule, Deviņvīri, Ieva, Ievas stāsti, Ievas Veselība,
Mājas Viesis, Mans Mazais, Praktiskais Latvietis, Privātā dzīve, Veselība, Vietējā Latgales Avīze,
Делаем сами, Семеро с ложкой. Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 766 EUR.
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: iespieddarbu izsniegšana uz mājām; iespieddarbu
izmantošana lasītavā; interneta pakalpojumi; uzziņu un konsultāciju sniegšana; kopēšanas,
skenēšanas un dokumentu nosūtīšanas pakalpojumi; Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais
kopkatalogs kopš 1999.gada; konsultācijas un apmācības datora un interneta lietošanā; LURSOFT
datu bāze laikrakstu bibliotēka; datu bāze Letonika (pieejama tikai publisko bibliotēku
tīklā);www.filmas.lv, kas bez maksas izmantojamas tikai bibliotēkā; starpbibliotēku abonements
(grāmatu pasūtīšana no un uz citām bibliotēkām); CD rakstiekārtas; tematiskās mapes. Kopš
2014.gada bibliotēkā tiek veikta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana.
Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā ir 10 lasītājvietas
un 5 vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 6 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2
multifuncionālās iekārtas ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām, lāzerprinteris.
Darbs ar bērniem un jauniešiem:
 lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija”;
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 “Ciemos pie Vinnija Pūka” (A.A.Milna dzimšanas dienā) – bērni gatavo dāvanas ēzelītim
Iā -daudz, daudz astes, lai nekad nepazūd;
 leļļu teātris pirmsskolas vecuma bērniem “Kaķēna raizes”, kurai par pamatu ņemta
I.Šteinbergas tāda paša nosaukuma luga. Bērni kopā ar pieaugušajiem iestudē ludziņu, kas
tiek izrādīta Mazo Grantu projektu noslēguma pasākumā un novada Bērnības svētkos;
 latviešu animācijas filmu režisores Rozes Stiebras animācijas filmas “Kaķīša dzirnaviņas”
(pēc K.Skalbes pasakas motīviem) skatīšanās kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 “Piedzīvojums dārzā! ” animācijas filmiņas veidošana, izmantojot plastilīna kaķus, zaķus
un putnus, kurus bērni jau sagatavojuši iepriekš, videokameru un Movie Maker
programmu. Animācijas filmiņa ir skatāma bibliotēkā;
 bibliotēku nedēļas ietvaros – krāsu diena kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 Mazā Raganiņa uzbur Rotaļu namiņu (namiņa atklāšanas pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem un būvētājiem kopā ar Mazo Raganiņu);
 Skaļā lasīšana un iepazīšanās ar jaunajām grāmatām – reizi nedēļā.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 114.
Pieprasītākās tēmas- datora un interneta lietošana; LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu,
deklarāciju sagatavošana; ibankas lietošana; e-Latvija izmantošana (dzīvesvietas deklarēšana,
kadastra ziņas u.c.); 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. 2017.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 3 novadpētniecības
izstādes :
 novadniekam, habilitētajam lauksaimniecības zinātņu docentam, profesoram, valsts
darbiniekam Kazimiram Špoģim – 90;
 novadniecei, dziedātājai Antoņinai Vaivodei-Garančai – 95;
 no seno latvju pūra lādes… (Lieldienu ticējumi, tautasdziesmas, tradīcijas).
Tālākizglītība.
Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās 6 profesionālās pilnveides programmās un
izglītojošos pasākumos, tai skaitā Izglītības un attīstības centra “EGO” profesionālās pilnveides
praktiskajā seminārā “Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”, Preiļu reģiona bibliotēku
darbinieku un iestāžu vadītāju konferencē “Pieejamība digitālajā laikmetā: izaicinājumi un
iespējas” un pieredzes apmaiņas braucienā uz Bauskas un Iecavas novadu bibliotēkām.
Rīkotās izstādes.
Bibliotēkā bija apskatāmas 12 izstādes: 3 novadpētniecības, 3 tematiskās, 3 literārās un 3
jaunieguvumu izstādes.
Tematiskās izstādes:
 Latvijas teātra karalienei, aktrisei Elzai Radziņai -100;
 Latviešu animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai -75;
 Literatūrzinātniecei, Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai -80.
Literārās izstādes:
 “Mazs rūķītis mīt manī…”Dzejniekam Vītautam Ļūdēnam – 80;
 Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei -110;
 Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140.
3 jaunieguvumu izstādes.
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6.11. Vārkavas vidusskola
2017./2018. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 117 skolēni. Pirmsskolu apmeklēja 12
bērni.
2017./2018. 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 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,
1.-4. klašu koris, Dabas skola, konstruēšanas pulciņš, līderības skola, kokapstrāde, tehniskā
jaunrade, hobijdarbnīca, vieglatlētikas un bibliotēkas pulciņi, tautu deju pulciņi, kombinēto
rokdarbu pulciņš, origami.
Skolas vidējā atzīme 2017./18.m.g. bija 6,52 balles. Mācību gadu noslēdzot, 7 balles un augstāk
mācību priekšmetos ieguva 19% skolēnu. Vidējā atzīme augstāka par 7 ballēm, bija 34%
skolēnu.
Skolai bija ļoti labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2017./2018. mācību gadā skolēni
aktīvi piedalījās starpnovadu un atklātajās olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 30 godalgotas vietas:
 1. vietu – 6 skolēni;
 2. vietu – 9 skolēni;
 3. vietu – 6 skolēni;
 atzinību – 9 skolēni.
1 skolēns piedalījās konkursā „Gudrs, vēl gudrāks” un kļuva par uzvarētāju.
1 skolniece ieguva atzinības rakstu par piedalīšanos un lielisku sniegumu informātikas un
algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 2. kārtā 5.-6. klašu grupā.
A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā Jauno matemātiķu konkursā komanda
“Nākotnes Pitagori”ieguva 3. vietu.
Jaunieši piedalījās Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta rīkotajās sacensībās “Saules
kauss-2018.”. Tautas ātruma klasē 1. vieta un labi rezultāti kopvērtējumā.
Skolēni piedalījās Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres rīkotājā konkursā “100 vēstures
mirkļi novadā – vietas un cilvēki” un 1 skolniece ieguva atzinību.
2 skolēni angļu valodas runas konkursā starpnovados ieguva 1. vietas.
Skatuves runas konkursā 1 skolēns ieguva 1. pakāpes diplomu un 1 skolēns – 2.pakāpes diplomu.
Vārkavas vidusskolas folkloristi piedalījās rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks”
Dienvidlatgalē. 1 skolniece ieguva 1. pakāpes diplomu un 1- 2. pakāpes diplomu.
4 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” un uzrādīja ļoti
labus rezultātus, iegūstot, 4-1. pakāpes diplomus un “Lielā stāstnieka” titulus.
Valstī 2 skolēniem – 1.pakāpes diploms un ”Dižā stāstnieka” tituls, 2 skolēniem – 2. pakāpes
diploms un „Lielā stāstnieks” tituls.
4 skolēni piedalījās valsts Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2018”, 4
dalībnieki ieguva 1.pakāpes diplomus. Valstī 2 skolēni ieguva 1. pakāpes diplomus un titulu
“Ekselentais smīdinātājs” un 2 skolēni - 1. pakāpes diplomu un titulu “Īpaši ekselentais
smīdinātājs”.
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Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2018”. 5.9.klašu meiteņu ansamblis ieguva- 2. pakāpes diplomu un 5.-9. klašu zēnu vokālais ansamblis –
3.pakāpes diplomu.
Tradicionālajā dziedāšanas konkursā Dienvidlatgalē „Dziesmu dziedu, kāda bija” piedalījās 4
skolēni. 3 skolēni ieguva 1. pakāpes diplomu, 1- 2. pakāpes diplomu. Valstī viena skolniece
ieguva -1. pakāpes diplomu un titulu ”Dižā dziedātāja”.
1. pakāpes diploms folkloras kopai “Volyudzeite” nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un
pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2018” Dienvidlatgales novada sarīkojumā
“Zynu, zynu tāva sātu”.
Pateicības raksts Vārkavas vidusskolas kolektīvam par Aglonas, Vārkavas, Preiļu novadu
sākumskolu dalību koncertā “Nāk gadalaiki apgleznot Latviju”.
Pateicība folkloras kopai “Vuolyudzeite”par piedalīšanos Meteņos Riebiņu vidusskolā.
Pateicība par aktīvu dalību Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes organizētā zīmējumu
konkursā “Policijas supermašīna”.
Skolā notika projektu nedēļa par tēmu „Mana Latvija”.
1.-9.klašu skolēni piedalījās projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
Ar īpašu jautrību pagāja Miķeļdienas gadatirgus, kad nu katrs tirgoties gribētājs varēja pārdot savu
saražoto produkciju.
Nozīmīgākie un neparastākie pasākumi:
 ziedu paklāji;
 „Melnās kafijas vakars”;
 nozīmīgāko novada vietu izgaismošana;
 vakarēšana Vārkavā;
 Barikāžu dienai veltīts pasākums;
 “Balto galdautu” svētki;
 Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu sākumskolu koncerts;
 koncerts veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai.
Skolas kolektīvs iesaistījās apkārtnes sakopšanas talkās. Mācību gada laikā skolēni devās mācību
ekskursijās, pārgājienos, pētot dzimto zemi, veselīgas atpūtas iespējas.
Skolas bibliotēka - palīgs un atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesa sekmīgai
nodrošināšanai, klašu audzinātājiem ārpusklases pasākumu sagatavošanā. Bibliotēkā notika dažādi
izglītojoši pasākumi, konkursi un izstādes.
Notika Dzejas dienu pasākumi 1.-12.klasei.
Sākumskolēni piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku pasākumā „Ziemeļvalstu salas-bagātību salas”.
1.-4. klašu skolēniem notika pasākums A. Kronenbergam -130. Svinējām A.Ločmeļa 80. gadu
dzimšanas dienu.
Skolā pieturēja bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”.
Droša interneta nedēļas ietvaros notika pasākums 1. -12. klasēm „Esi drošs un atbildīgs”.
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 63
skolēni un 23 vecāki un skolotāji. Labākie bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāji devās
ekskursijā uz Bebreni.
Notika tradicionālais krustvārdu mīklu maratons „Lielais gudrinieks”. Klātienes krustvārdu
mīklu risināšanas konkursa uzvarētājs — 7. klases skolnieks.
Visa mācību gada garumā skolā norisinājās dažādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens
„Vārkavas bezceļi 2017”, skolas rudens kross, turnīri volejbolā, basketbolā, novusā, tenisā
„Vārkavas balva-2018” izcīņa, pavasara kross.
Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības programmas „Stipendijas talantīgajiem bērniem
Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības programmas saņēma 2 talantīgi jaunie sportisti.
U-18 Latvijas ziemas čempionātā augstlēkšanā 1-2. vieta un 1- 4. vieta.
Latgales zonas sacensībās vieglatlētikā 4- 1.vietas, 1- 2.vieta un 1- 3. vieta.
Starpnovadu sacensībās:
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 volejbolā: 1. vieta 1998.-2001.g.dz. grupā;
 rudens krosa stafetēs: 2. vieta 2002.-2003. g.dzimušie jaunieši;
 pavasara krosa kopvērtējumā- 2. vieta-2004.-2005. g.dzim. b., 3. vieta – 2002.-2003. g.dz.
jaun. 3. vieta 1998.-2001.g.dz. jaun.
Individuāli vieglatlētikā izcīnītas:
 29 - 1. vietas;
 19- 2. vietas;
 3 - 3. vietas.
Starpnovadu sacensībās “Mazā balva” - 4- 1. vietas, 3- 2. vietas un 6-3. vietas.
Jāņa Eglīša piemiņas turnīrā badmintonā 2 – 3. vietas.
Skrējienā “Cīruļputenis-2018” ieguva 5 godalgotas vietas.
Atklātajā jaunsardzes četrcīņā vieglatlētikā 3-1. vietas, 3- 2. vietas un 3-3. vietas
Starpnovadu „Top kausa” izcīņā vidējās grupas jaunieši ieguva 1. vietu un ceļazīmi uz
finālsacensībām Rīgā.
Ir laboti 5 skolas rekordi vieglatlētikā.
Pateicība par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
Skola pārskata gadā piedalījās šādos projektos:
 ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
 ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
 ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
 Projekts „Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas
novadā”.
1 skolotāja ar stāstījumu „Omotu stōsti” piedalījās II Latvijas stāstnieku konferencē „Stāstnieks
un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas”.
Stāstu konkursā “Mūsu klases audzinātājs ” 1 skolotāja ieguva titulu “ Klases audzinātājs 2018.”
Skolotāji apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus un devās pieredzes apmaiņas
braucienos pie citu novadu pedagogiem.

6.12. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) īsteno
izglītojamie vecumā no 1,5 – 6 gadu vecumam piecās izglītojamo dienas grupās, atbilstoši viņu
vecumam „Cālīši”, „Zīļuks”, ”Kastanītis”, “Bitītes” un „Sprīdītis”. 2017./2018.mācību gadā uz
1.septembri pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu uzsāka 48 izglītojamie.
Prioritātes iestādes attīstībai 2015. – 2017.gadam:
1. Sakoptas, estētiskas un drošas darba vides uzturēšana.
2. Efektīva zināšanu un prasmju apguves nodrošināšana ar integrētu pieeju rotaļnodarbībās,
pamatojoties uz vadlīnijās noteiktām prasībām.
3. Pedagogu meistarības celšana.
4. Sadarbības pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs.
2017.gadā veikta Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes telpu un teritorijas labiekārtošana:
 iežogota un apzaļumota teritorija Saules ielā 2;
 veikta grīdas nomaiņa grupas “Sprīdītis” telpās;
 jaunu mēbeļu iegāde grupās “Cālīši” un “Zīļuks”;
 apzaļumota struktūrvienības “Cimdiņš” teritorija;
 iekārtots rotaļu laukums struktūrvienības “Cimdiņš” teritorijā;
 projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros ierīkots Rotaļu namiņš
(str. “Cimdiņš”) un ar biedrības “Dzintars 2007” atbalstu — šūpoles, divas nojumes
(Rimicānos).
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Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
Viena pirmsskolas izglītības skolotāja apguva pedagogu profesionālās pilnveides A programmas
6 stundu kursu ”Audzināšana, pamatvērtību izkopšanas process”, trīs pirmsskolas izglītības
skolotājas apguvušas pedagogu profesionālās pilnveides 30 stundu programmu “Bērnu pozitīvās
disciplinēšanas metodes, vardarbības riski un sadarbība ar bērnu vecākiem pirmsskolā”, iestādes
vadītāja apguva 160 stundu profesionālās pilnveides programmu “Ugunsdrošība un 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 2 gadi kopš tiek izdota Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš”.
Uz kopīgu vasaras saulgriežu svinēšanu pirmsskolas skolotājas un bērni no visām iestādes
grupiņām bija sapulcējušies struktūrvienībā “Cimdiņš”.
Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007” noorganizēts Ziemassvētku labdarības pasākums.

6.13. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
Plānotais budžets 2017. gadā 38,530 eur, izpilde 32,363 eur.
IAC “Vanagi” telpās regulāri iegriežas novada deputāti, citi speciālisti, tiek rīkotas informācijas
dienas, pieņemšanas dienas. Regulāri turpinās 2016.gadā aizsāktās sporta aktivitātes – vingrošana,
nūjošana, sporta spēles, volejbols, teniss.
Regulāri notika deju kopas “Vanagi” un ansambļa “Dziedi līdzi” mēģinājumi. Tika ņemta dalība
konkursā “Vārkavas novada sauklis”. Guvām arī atbalstu ar lielāko balsu skaitu. Tagad Vārkavas
novada sauklis ir “Vārkavas novads —vieta, kur satiekas mirkļi, kas vieno!”.
IAC “Vanagi” telpās, tika rīkota estrādes grupas “Klaidoņi” 25.gadu pastāvēšanas jubileja un
ansambļa “Dziedi līdzi” 15.gadu jubileja.
Kā katru gadu tika rīkotas izstādes: vietējo rokdarbnieču tamborējumu izstāde, cimdu izstāde
“Kulaiņi, dūraiņi, pirkstaiņi”, Jāņa Vaivoda foto izstāde “Ieskaties” un “Iedvesmojies pavasarim”,
flokšu izstāde augustā.
Novembrī kopā ar Vārkavas novada domi notika Jāņa Vaivoda grāmatas “Vanagu vēstures
lappuses” prezentācija. Bagātīgi apmeklēti bija pašdarbnieku pasākumi, Lieldienās un
Ziemassvētkos. Kopā ar ciema bibliotēku tika rīkota Jāņu dienas ielīgošana, godinot vietējās siera
siešanas tradīcijas un alus brūvētājus.
Maijā notika tradicionālās stādu dienas Vanagos, kur visi varēja mainīties, kā arī iegādāties ko
skaistu.

6.14. Darbs ar jaunatni
2017. gadā tika realizēti vairāki projekti jauniešiem, rīkoti pasākumi, jaunieši iesaistīti
brīvprātīgajā darbā.
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Viens no lielākajiem jauniešu projektiem pārskata gadā bija Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo
konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamais projekts: “Nāc un runāt sāc!” (Kopējais
finansējums 1083,75 EUR). Projekta
laikā tika rīkoti vairāki sarunu pasākumi
(“Parunāsim”, “Kafija ar politiķiem”,
“Vai grūti būt jaunam?”) ar mērķiem
rosināt jauniešus uz diskusiju veidošanu
par jauniešiem aktuālām lietām skolā,
novadā, Latvijā, Eiropas savienībā. Pēc šī
projekta aktivitātēm, tika izstrādātas
rekomendācijas
pašvaldības
darba
uzlabošanā jaunatnes jomā un IZM
Jaunatnes politikas valsts programmas
“Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju
nodrošināšana”
kopējo
mērķu
sasniegšanā.
Vārkavas novada dome arī 2017.gadā ir iesaistījusies programmā "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā". Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra,
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Kopējais finansējums Vārkavas novadam
ir 14077.80 EUR. 2017.gadā apgūto finansiālo līdzekļu summa ir 771.41 EUR.
Kopējā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota novadā ir 9 jaunieši, 2017. gadā projektā iesaistīti 2
jaunieši. Programmas ietvaros jaunieši tika iesaistīti pasākumu organizēšanā, saņēma speciālistu
konsultācijas, abi jaunieši programmas noslēgumā atraduši oficiālu darbu — viens strādā algotu
darbu, otrs ir reģistrējies kā pašnodarbināta persona. Projekts tiek turpināts arī 2018.gadā.
Jaunatnes darbā tika realizēti arī mazāki jauniešu projekti - Viduslatgales pārnovadu fonda mini
Ideju konkursā "Krāsainās Bumbas dod iespējas jauniešiem 2017" ietvaros tika īstenots projekts
mūzikas pasākumu īstenošanai un mūzikas instrumenta — džambas iegādei.
2017.gada vasarā novada jaunieši tika iesaistīti NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”. 6 novada jaunieši programmas ietveros veica brīvprātīgo darbu Vārkavas novada
kultūras centrā, jaunieši palīdzēja organizēt kultūras pasākumus, noformēt pasākumu norises
vietas un veica citus darbus.
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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 2017. gadā
veikusi šādus pasākumus sabiedrības informēšanā.
2017. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Vietējā Latgales Avīze” un
„Latgales Laiks”. 2017. gadā tika noslēgts līgums ar „Latgales Radio” – Vārkavas novada ziņas
tajā izskan otrdienās ar atkārtojumu piektdienās. Paziņojumi par svarīgākajiem notikumiem tiek
nosūtīti arī Latgales plānošanas reģionam (www.lpr.gov.lv) latgaliešu ziņu portālam
(www.lakuga.lv) un blakus esošajiem novadiem. Daudzas ziņas un raksti no mājaslapas un
informatīvā izdevuma tiek pārpublicētas citos mediju kanālos, taču tā kā netiek pieprasīta
saskaņošana par ziņu pārpublicēšanu, nav iespējams iegūt precīzus datus 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 343 sekotāji (2016.gadā - 232 sekotāji), kas
katru dienu iepazīstas ar lapas saturu, dalās ar ziņām un
novērtē ierakstus. Dažas no pagājušajā gadā ievietotajām ziņām tikušas skatītas pat līdz 7 000
reižu. Vārkavas novada Facebok.com lapā 2017. gadā tika ievietoti 250 jaunas ziņas.
Vārkavas novada lapa portālā Draugiem.lv. Šai lapai ir 292
sekotāji (pagājušajā gadā – 252), kas regulāri iepazīstas ar lapas
saturu. Twitter konta sekotāju skaits nav liels, taču tas palīdz
sekot līdzi tam, kādas organizācijas un kur piemin Vārkavas
novada vārdu. Šis konts ir vairāk paredzēts ārējās komunikācijas
veicināšanai un novada publiskā tēla veidošanai.
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 2017. gadā svārstījās no 12 līdz 16 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
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iespējām saņemt sociālo palīdzību, aktualitātes lauksaimniecībā, 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. Izdevums ir pieejams elektroniski novada
mājaslapā un tiek elektroniski sūtīts uz Lursoft, kas visas ziņas pārpublicē portālā news.lv.
Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv katru darba dienu tiek ievietota un
atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, gan arī par dažādām
aktualitātēm Latvijā. 2017. gadā Vārkavas novada informatīvā portālam bija 51 991 unikālo
apmeklētāju, kas ir 3 199 498 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 6 vēstules no
iedzīvotājiem, uz kurām tika sniegtas
atbildes. Mājaslapā ir tikušas
ievietotas 154 fotogrāfiju galerijas.
Novembra vidū Vārkavas novada
dome, kā ierasts, rīkoja iedzīvotāju
sapulces,
kuru
laikā
novada
iedzīvotāji tika aicināti ierasties
Piliškās, Vārkavā, Vanagos, Arendolē
un Upmalā, lai uzzinātu aktuālo
informāciju par domes darbu.
Sapulcēs
piedalījās
domes
priekšsēdētāja, izpilddirektors un
domes
speciālisti.
Iedzīvotājus
interesēja, galvenokārt, ar ceļiem
saistītie jautājumi. Iedzīvotāju sapulces novadā apmeklē tikai neliels iedzīvotāju skaits, ap 30
cilvēkiem. Iespējams, tas ir tādēļ, ka domes priekšsēdētāja, deputāti un domes darbinieki regulāri
saņem zvanus un ziņas no novada iedzīvotājiem visa gada garumā. Un daudzi jautājumi tādā veidā
ir izskatīti.
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;
 Bērnības svētki un Jaunības svētki;
 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 2017, Latvijas veselības nedēļa, organizējusi Asins donoru
dienas Vecvārkavā.
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