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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldībām”. Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus,
saskaņā ar apstiprināto 2018. gada budžetu un realizē tai noteiktās
funkcijas Vārkavas novada pašvaldības teritorijā.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 31.
decembri bija 1938.
Vārkavas novada teritorijā ietilpst Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas
pagastu teritoriālās vienības. Vārkavas novada teritorijā darbojas
Vārkavas vidusskola, Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde un tās
struktūrvienība “Cimdiņš”.
Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar
vienu Kultūras namu, vienu Tautas namu, divām brīvdabas
estrādēm, kā arī četras bibliotēkas. Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai darbojas Sociālais dienests,
bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes un Informācijas un atbalsta centrs “Vanagi”.
Vārkavas novadā darbojas primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse divos pagastos.
Pārskata gadā visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.

Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā
2018. gadā pašvaldība ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē un realizācijā:
• 2018.gadā pabeigts projekts Nr. 17-03-A00702-000039, Vārkavas novada Rožkalnu pagasta
pašvaldības ceļa “Kvedervecumi – Krievu purvs 0,00 – 1,00 km” pārbūve, projekta izmaksas
133573,20 EUR;
• 2018. gadā pabeigts projekts „Ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru Vārkavā”, kopējās
izmaksas 614679,00 EUR;
• Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”. Līgums Nr.33.9.5-3/8. Kopējais finansējums 2018. gadam
(NVA un pašvaldības) 1061,00 EUR;
• Projekts “Nāc un runāt sāc!” NR.2-25/61 Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Piešķirtais finansējums
2017. un 2018. gada aktivitātēm 1083,75 EUR;
• Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā
summa 2018. gadā sastādīja 17908,66 EUR, ko veido bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība
16500,00 EUR, darba koordinētāja ikmēneša atlīdzība 1408,66. Projekts turpināsies arī
2019.gadā.
•
•
•

2018. gadā tika uzsākti projekti, kas turpinās arī 2019. gadā:
Projekts Nr. 17-03-A00702-000083, Vārkavas novada Upmalas pagasta ceļa “Vanagi –
Kļavinski 1,04 – 3,42 km” pārbūve, projekta izmaksas 318067,36 EUR;
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/063, Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai
sabiedrībai Vārkavas novadā, projekta izmaksas 25849,00 EUR;
Projekts Nr. 2.5.-11-485, Latvijas Skolas soma, projekta izmaksas 819,00 EUR;
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•

•

•
•
•

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "PROTI un DARI!", Nr.
8.3.3.0/15/I/001. Aģentūras piešķirtais finansējums 2018. gadā 14 078,00 EUR, bet 2019.
gadā 9 000,00 EUR;
Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.Īstenošanas laiks 01.01.2017. –
31.12.2020. Projekta kopējās izmaksas 14956,10 EUR;
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”. Īstenošanas laiks: 03.2017 – 12.2022. Projekta izmaksas 2019.gadā 6080,00
EUR.
2019.gadā tiks uzsākts darbs pie šādiem projektiem:
Ceļa „Gateris – Kaļvi 0,00 - 2,99 km pārbūve”;
„Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”, par kopējo
summu 222 262,48 EUR;
„Brīvdabas un aktīvās atpūtas parks” (adrese: Vecvītoli, Vecvārkava, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads).

Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.
Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no dažādiem ES fondiem, arī Latvijas
valsts finansētajiem projektiem. 2019.gadā prioritāte pašvaldības darbam būs pašvaldības īpašumā
esošo ceļu remontdarbi, pašvaldībai piederošo īpašumtiesību dokumentu sakārtošana un
apsaimniekošanā ņemto ceļu apsaimniekošanas un sakārtošanas darbi.
Vislielākās problēmas un risks Vārkavas novada darbībā ir saistīts ar iedzīvotāju skaita
samazināšanos, kā arī ar vidējā un augstākā līmeņa kvalifikācijas darbinieku trūkumu.
Neskaidrība vēl joprojām par tālāko administratīvi teritoriālo reformu. Tā var būtiski ietekmēt
novada teritorijas attīstību nākotnē.
Nodokļu politikas izmaiņu rezultāts var radīt būtiskus riskus pašvaldības budžetam.
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1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
1.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2018.
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
01.01.2018. – 31.12.2018.
9 deputāti
Anita Brakovska
Antra Vilcāne
Elmārs Sparāns
Vija Šmeikste
288 km²

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

Attēlā – Vārkavas novada kaimiņu novadi un lielākās apdzīvotās vietas.
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2019.): 1938.
Iedzīvotāju blīvums: 6 uz 1 km2.
Administratīvais centrs: Vecvārkava (Upmala).
Attālums no novada centra līdz lielākajām pilsētām: Līvāni – 34 km, Preiļi – 20 km, Daugavpils – 46
km, Rēzekne – 78 km, Jēkabpils – 62 km, Rīga – 202 km.
Bezdarba līmenis: 7,5 % (2018.gadā). 7% (2017. gadā). 9,3 % (2016. gadā) (Nodarbinātības valsts
aģentūras informācija).
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Teritorijas attīstības indekss (2017. gads): - 0,983 (vērtība), 96. vieta rangā. (2016. gads) -0,737
(vērtība) 91. vieta rangā, (2015 gads) - 0,890 (vērtība) 92. vieta rangā.
Izglītības iestāžu skaits (2018./2019.m.g.): viena vidusskola, viena pirmsskolas izglītības iestāde.
Veselības iestādes: viena ģimenes ārstu prakse ar pieņemšanu Vecvārkavā un Vārkavā.
Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7.
Pašvaldības autoceļu kopgarums: Pašvaldības ceļu kopgarums šobrīd sastāda 147,68 km, no tiem
melnais segums ir 1,12 km, grants segums 85,87 km, bez seguma 60,69 km. Kopējais ielu garums
5,571 km, no tām melnais segums 3,053 km, grants segums 2,518 km.
Teritoriālais iedalījums
Teritoriālās vienības
Upmalas pagasts

Platība
97,96 km²

Rožkalnu pagasts
Vārkavas pagasts

111,52 km²
78,58 km²

Vārkavas novada zemes bilance

Ūdeņi

Zeme zem
ēkām un
pagalmiem

Zeme zem
ceļiem

Pārējās zemes

Purvi

1095 1730 70156 910 2703
24,9% 3,2% 9,4%

Krūmi

123

Meži

12710

Ganības

15658
54,5%

Pļavas

28713
100 %

Tai skaitā:

Augļu
dārzi

Lauksaimniecības
zemes

Aramzeme

Kop –
platība

868
3%

357
1,2%

562
2%

499
1,7%

1.3. Iedzīvotāji
Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem
Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2019. ir 1938 (Vārkavas pagastā – 553, Upmalas pagastā – 685,
Rožkalnu pagastā – 700).
Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 231.
Darbaspējas vecumā (15-63 g.): 1265.
Pēc darbaspējas vecuma: 442.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Latvieši —1683; krievi —200; pārējie -55.
Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 2018.gads —10.
Mirstība 2018.gads – 5.
Laulības
2018. gads –3 (reģistrētas Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā).
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2. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS,
STRUKTŪRA UN PĀRVALDE
2.1.Vārkavas novada dome
Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Vārkavas novada
pašvaldības darbību nosaka ar Vārkavas novada domes 2009.gada 9.jūlija sēdes lēmumu (prot.
Nr.4/1.§.) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” ar
grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 29.10.2009 sēdes lēmumu apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr. 5, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.09.2010.
sēdes lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 22, ar Vārkavas novada domes
2014.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 80 „Grozījumi Vārkavas novada domes
pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības
nolikums”” un ar saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Grozījumi Vārkavas novada domes 2009. gada 9.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
pašvaldības administrācija un šādas pagasta pārvaldes:
• Rožkalnu pagasta pārvalde;
• Vārkavas pagasta pārvalde.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
• SIA „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija).
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
• „Latvijas Pašvaldību savienība”;
• Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
• Preiļu rajona partnerība;
• Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”.

2.2. Vārkavas novada domes sastāvs, komitejas un komisijas
Vārkavas novada dome ievēlēta 2017. gada 3.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Tāpat kā iepriekšejā
termiņā, par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Anita Brakovska, bet par domes priekšsēdētāja
vietnieci Antra Vilcāne. 2018. gadā deputāta pienākumus veica Anita Brakovska (Mūsu laiks), Inta
Kivleniece (Mūsu laiks), Andris Lazdāns (Mūsu laiks), Mindaugas Bitinas (Mūsu laiks), Ainārs Želvis
(Mūsu laiks), Antra Vilcāne (Mūsu laiks), Helēna Ērgle (Mēs, savam novadam), Aldis Upenieks (Mēs,
savam novadam), Pēteris Šņepsts (Par saimniecisku rīcību).
Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, Vārkavas
novada domē darbojās pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja piecu cilvēku sastāvā: Anita Brakovska, Pēteris Šņepsts, Aldis Upenieks,
Inta Kivleniece, Mindaugas Bitinas.
• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā: Antra Vilcāne,
Helēna Ērgle, Inta Kivleniece.
• Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā: Mindaugas Bitinas,
Ainārs Želvis, Andris Lazdāns.
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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. 2018.gadā Vārkavas novadā
domē darbojās šādas komisijas: Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā; Administratīvā komisija 5
cilvēku sastāvā; Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā; Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5
cilvēku sastāvā; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu risināšanai 5 cilvēku sastāvā. Īpašumu
atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisija 5 cilvēku sastāvā, 2015. gada jūlijā tika izveidota Medību koordinācijas komisija 6 cilvēku
sastāvā.
Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra
mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst. 10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja
rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes.
2018.gadā notikušas 16 komiteju sēdes, 24 domes sēdes, 9 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes
sēdēs pieņemti 232 lēmumi.

2.3. Vārkavas novada pašvaldības iestādes un to personāls
Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes:
• Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības administrācija);
• Vārkavas novada Sociālais dienests;
• Vārkavas vidusskola;
• Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde;
• Vārkavas novada bāriņtiesa;
• Rožkalnu pagasta pārvalde;
• Vārkavas pagasta pārvalde;
• Vārkavas novada Kultūras centrs
• Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs;
• Upmalas bibliotēka;
• Vanagu bibliotēka;
• Vārkavas bibliotēka;
• Rožkalnu bibliotēka;
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”.
Kopumā uz 2018. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 67 darbinieki un 9
deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja):
• domes administrācija (15);
• bāriņtiesa (1);
• pagastu pārvaldes (6);
• Sociālais dienests (4);
• Kultūras centrs (3);
• lauksaimniecība (2);
• komunālā saimniecība (24);
• civilā aizsardzība (1);
• autotransporta nodaļa (5);
• IAC "Vanagi" (1);
• novadpētniecības muzejs (1);
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•
•

bibliotēku vadītāji (3);
izglītības iestādes direktors (1).

Vārkavas novada domes administrācijā uz 2018. gada 31.decembri strādāja 15 darbinieki, no tiem
10 sievietes un 5 vīrieši. Vārkavas novada pašvaldības darbinieki apmeklē kursus un seminārus un
dodas pieredzes apmaiņas braucienos, lai papildinātu zināšanas un prasmes amata pienākumu
pildīšanai.
Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2018. gadā: juridisko personu – 804; fizisko – 1468,
nosūtītie dokumenti – 655.
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3. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN
TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN
PILNVEIDOŠANĀ
3.1. Vārkavas novada teritorijas plānojums
Vārkavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vārkavas novada domes 2013.
gada 16. jūlija lēmumu Nr.24/1 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu’’,
un 2014. gada 27. maija domes sēdes lēmumu Nr. 10/9 „Par grozījumiem lēmumos” un lēmumu Nr.
10/10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu
un sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”. Bet 2014. gada 29. decembrī tika pieņemts
lēmums Nr. 21/4 par saistošo noteikumu Nr.87 “Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. –
2025. gadam” atcelšanu un pilnveidotās redakcijas sagatavošanu. 2015. gada 29. decembrī
pieņemts lēmums Nr. 262 par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016. – 2026. gadam.
Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam daļu „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un grafisko daļu apstiprināt kā saistošos noteikumus Nr.107 „Vārkavas novada
teritorijas plānojuma 2016. – 2026. gadam.”

3.2. Vārkavas novada attīstības programma
2018. gada 24. aprīlī Vārkavas novada dome pieņēma lēmumu Vārkavas novada attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu. Pārskata gada laikā dome par attīstības
programmas (AP) izstrādi ir noslēgusi līgumu ar SIA “DK projects”, kas veic attīstības programmas
izstrādi. 2018.gada laikā veikta esošās situācijas analīze, iepriekšējā perioda AP izvirzīto mērķu
vērtēšana, Vārkavas novada lomas izpēte blakus esošo pašvaldību attīstības programmās.

3.3. Pašvaldības līdzdalība projektos
2018. gadā noslēgti 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 313400,32 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%.
2019. gadā turpinās darbs pie projekta:
• ESF projekts “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas
novadā” ,attiecināmās izmaksas 25849,00 EUR, atbalsta intensitāte 85%.
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4. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2018. GADĀ IZPILDĪTAIS
UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS
4.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji (EUR)
Posteņa nosaukums

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

2017.g.
2018.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo
budžets
izpilde
izpilde
gadu (%)
2019. g.
2 004 706
1 939 693
96,76
2 061 193
551 590
604 706
109,63
596 413
162 998
167 355
102,67
147 084
530
247
46,60
0
9 239

52 387

567,02

58 200

1 630
5 985
9 347
28 003

1 062
5 254
11 977
27 322

65,15
87,79
128,14
97,57

945
1 800
14 160
85 885

1 222 264
13 120

1 062 324
7 059

86,92
53,80

1 151 706
5 000

4.2. 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

2017.g.
2018.g.
Pret
Apstiprinā
budžeta
budžeta
iepriekšējo ts budžets
izpilde
izpilde
gadu (%)
2019.g.
2 215 511
2 330 039
105,17 1 903 014
408 918
7 043
639 061
7 223
77 897

417 080
5 236
236 399
7 413
130 325

102,00
74,34
36,99
102,63
167,30

540 091
10 010
117 302
10 910
143 816

4 528
138 292
628 766
303 783

8 101
134 596
682 142
708 747

178,91
97,33
108,49
233,31

12 720
137 525
633 858
296 782

4.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
Posteņa nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām

2017.g. budžeta
2018.g. budžeta Apstiprināts
izpilde
izpilde
budžets 2019.g.
2 182 749
2 330 039
1 903 014
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kategorijām
Atalgojums
No pamatbudžeta izdevumiem
Darba devēja VSAOI
No pamatbudžeta izdevumiem
Komandējumi un dienesta braucieni
No pamatbudžeta izdevumiem
Pakalpojumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Krājumi, materiāli, energoresursi,
biroja preces
No pamatbudžeta izdevumiem
Izdevumi periodikas iegādei
No pamatbudžeta izdevumiem
Nodokļu maksājumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Procentu izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Subsīdijas un dotācijas
No pamatbudžeta izdevumiem
Sociālie pabalsti
No pamatbudžeta izdevumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
No pamatbudžeta izdevumiem
Kapitālie izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Kredīta atmaksa

769 737
35,26%
193 118
8,85%
4 393
0,2%
213 044
9,76%
151 128

802 634
34,44%
193 857
8,32%
8 051
0,35%
272 087
11,68%
158 383

846 338
44,47%
209 348
11,00%
8 388
0,44%
263 317
13,84%
223 178

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

6,80%
2 282
0,10%
4 296
0,18%
924
0,04%
11 658
0,50%
72 192
3,10%
100 862
4,33%
702 813
30,16%
329 864

11,73%
2 340
0,12%
5 710
0,37%
800
0,04%
15 590
0,82%
72 469
3,81%
92 396
4,86%
163 140
8,57%
253 132

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

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds

2017.g.
2018.g.
Pret
Apstiprināts
budžeta
budžeta
iepriekšējo budžets
izpilde
izpilde
gadu %
2019.g.
91 175
91 221
100,05
91 230
5 437
2 991
55,01
3 000
85 738
88 230
102,91
88 230

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

43 030

145 514

338,17

104 668

32 758
0
10 272

73 437
689
71 388

224,18
0
694,98

91 315
0
13 353

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

43 030

145 514

338,17

104 668
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Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

43 012
18

144 375
1 139

335,66
6327,78

91 315
13 353

4.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets (EUR)
Rādītāji

2017.g.budžeta izpilde

Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi

2018.g.budžeta
izpilde
0
0
0

304
304
0

98

159

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

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis

Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācija
Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācijas
pabeigšana
Rožkalnu kultūras
nama remonta
apmaksa un
krēslu iegāde
Autobusa iegāde
Projekta Vienotas
apkures sistēmas
izveide Vārkavā
ERAF projekta
Vārkavas novada
Vecvārkavas
ciema
ūdenssaimniecība
s attīstība
Vārkavas muižas
pils ēkas
vienkāršota
fasāžu
atjaunošana
Ēkas pārbūve par
sociālās aprūpes
centru

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēm. 2018.g.
2018.g.
līguma
sākumā beigās
summa
EUR
142287
40 295
33 010

30.05.2003.

20.05.2023. EUR

08.04.2004.

20.03.2024. EUR

85 372

28 046

23 550

17.09.2008.

20.09.2018. EUR

128 058

9 605

0

25.02.2013
01.10.2013

20.02.2020
20.09.2023

EUR
EUR

113 830
10 605

36 592
6 610

20 331
5 460

01.10.2013

20.09.2023

EUR

242736

37 950

31 350

26.07.2017

20.07.2037

EUR

156 164

61 739

55 800

28.07.2017

20.07.2037

EUR

574 679

79 807

559 800

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

13

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Vārkavas novada
Rožkalnu pagasta
ceļa
Kvedervecumi –
Krievu purvs 0,001,00km pārbūve
Vārkavas novada
Upmalas pagasta
ceļa VanagiKļavinski 1,043,42km pārbūve
Pašvaldības
autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta iegāde

03.10.2017

20.09.2027

EUR

95 094

88 947

0

07.12.2017

20.11.2027

EUR

224 967

189 735

159 252

14.09.2018

20.09.2023

EUR

20 637

0

20 637

Kopā

1 794 429

579 326

909 190

Galvojuma
summa

Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem
Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmē Parakstīšan
js
as datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Neatmak
-sātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2018.g.
sākumā

Citadele
banka
Citadele
banka

Aizņēmēja
soc.vajadz.
Aizņēmēja
soc.vajadz.

Privātpe
rsona
Privātpe
rsona

17.11.2006

14.06.2021

EUR

5691

Neatma
ksātā
summa,
kurai
nav
iestājies
maksāša
nas
termiņš
2018.g.
beigās
580
0

27.11.2006

14.06.2020

EUR

4098

423

0

Kopā

9 789

1 003

0

4.7. Debitoru parādi (EUR)
Posteņa nosaukums
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Prasības par nodokļiem un nodevām
Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

2017.gads
2018.gads
Izmaiņas (+,-)
65 266
88 945
+23 679
4 407
25 608
+21 201
38 717
45 733
+7 016
17 769
13 541
-4 288

4.8. Kreditoru parādi (EUR)
Kreditori
Kreditori kopā

2017.gads
785 582

2018.gads
1 110 771

Izmaiņas (+,-)
+325 189

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

14

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

496 192
496 192
289 390
83 134

815 310
815 310
295 461
93 880

+319 118
+319 118
+6 071
+10 746

19 237

6 016

-13 221

38 493
11 589

37 938
22

-555
-11 567

10 745
2 015
124 177

2 050
2 079
153 476

-8 695
+64
+29 299

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12. 2018. (EUR)
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācijā
Kopā

5 160
5 160

4.9. Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2018.gadā
Īpašuma nosaukums

Vērtība gada
sākumā,
EUR

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

5 803 179
94 577
1 315 849
2 909 584
1 136 034
1 620
345 515
25 862
763 845
623 149

Iegāde,
Izslēgts,
palielinājums samazinājums Nolietojums
2018. Gadā
2018.gadā
EUR
EUR
EUR
1 227 352
5 896
3 335 839
0
0
23 843
658 613
800
1 249 493
548 228
0
1 022 710
19 482
0
697 159
0
0
1 186
6 227
10 294
0
0
0
0
55 968
18 894
424 016
602 700

1 115 797

0

Vērtība
gada
beigās
EUR
7 024 635
94 577
1 973 662
3 457 812
1 155 516
1 620
341 448
25 862
763 845
111 180

Pašvaldības īpašumā un lietošanā uz 2018. gada beigām ir zeme un mežaudze 898,6863 ha, kas pa
lietojuma veidiem sadalās šādi:
zeme zem ēkām un būvēm
kultivētā zeme
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
mežaudze
pārējā zeme
zeme atsavināšanai

171,6478 ha
493,829 ha
39,4448 ha
49,62 ha
123,62 ha
20,5247 ha

127 279 Eur
158 495 Eur
9 093 Eur
46 581 Eur
46 233 Eur
8 247 Eur
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No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar bilances
vērtību 47 052 EUR, ēkas ar vērtību 995 352 EUR, būves ar vērtību 39 829 EUR, dzīvokļi ar vērtību
10 595 EUR.

4.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2018. gadā (EUR)

Zeme
Ēkas
Kopā

Parāds
(uz 01.01.2018.)
35791,20
3059,44
38850,64

Aprēķins

Samaksāts

146589,76
29017,87
175607,63

138982,33
28373,57
167355,90

Parāds
(uz 01.01.2019.)
43398,63
3703,74
47102,37

Samaksāta kavējuma nauda EUR 4711,63.
Kopā aktīvie īpašumi 2033.
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5. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2018. GADĀ
5.1. Pieņemtie saistošie noteikumi

Nr.134 23.01.2018.
Nr.135 23.01.2018.
Nr.136 27.03.2018.

Nr.137 31.07.2018.

Nr.138 28.08.2018.

Nr.139 25.09.2018.

Nr.140 03.10.2018.

Nr.141 30.10.2018.

Nr.142 30.10.2018.
Nr.143 30.10.2018.
Nr.144 27.11.2018.

Nr.145 27.11.2018.

Vārkavas novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.134
„Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.135
„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.136 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.137 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.138 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.139 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.140 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.141 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes
2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 " Par Vārkavas
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.142 “Par Vārkavas novada
domes 2002.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.4 “Nodeva par reklāmu,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.143 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Vārkavas novadā” un paskaidrojuma raksts
Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.144 „Grozījumi Vārkavas
novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.135 „Par
Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
Saistošie noteikumi Nr.145“ Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības
2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada
pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts.
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5.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2018. gadā

Līguma priekšmets

Kurināmā piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības iestādēm
Mikroautobusa piegāde
Kurināmā piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības iestādēm
Mikroautobusa piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības ceļu un ielu
ar grants segumu
uzturēšanas darbi
2018. gadā

Vārkavas muižas pils
ēkas vienkāršotas
fasāžu atjaunošanas
pabeigšana
Vārkavas muižas pils
ēkas vienkāršotas
fasāžu atjaunošanas
pabeigšana
Vārkavas muižas pils
ēkas vienkāršotas
fasāžu atjaunošanas
pabeigšana
Kurināmā piegāde
Vārkavas novada
pašvaldības iestādēm

Elektroenerģijas
piegāde Vārkavas
novada pašvaldības

Iepirkuma
identifikācij
as numurs
VND
2018/1

Paziņojuma
publikācijas
datums
27.02

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
14.03

Iepirkuma
uzvarētāja
nosaukums

Līgumcena EUR
(bez PVN)

pārtraukts

VND
2018/2
VND
2018/3

15.03

28.03

pārtraukts

13.04

26.04

pārtraukts

VND
2018/4
VND
2018/5

13.04

26.04

20636,36

19.04

08.05

SIA “Tehauto
Latgale”
VAS “Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

SIA “Neitrino”

II daļa 607,23
III daļa 5059,50
IV daļa 1077,50
V daļa 1410,00
VI daļa 705,00
VII daļa 24668,22
VIII daļa 1873,00
IX daļa 1187,00

VND
2018/6

20.04

08.05

Pārtraukts

VND
2018/7

11.05

06.06

Pārtraukts

VND
2018/8

19.06

3.07

Pārtraukts

VND
2018/9

28.06

11.07

z/s “Šņepstu
Jaunāres”

VND
2018/10

30.08

19.09

I daļa
1 km cena EUR
36,25
1km cena 41,39

I daļa 4620,00
III daļa 7710,00
IV daļa1240,00

SIA “Dietilde”
II daļa 2066,00
SIA “AJ Power” 11487,29
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iestādēm
Kurināmā piegāde
Vecvārkavas katlu
mājas vajadzībām
Vārkavas novada
pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi
Vārkavas novadā
2018./2019.gada
ziemas sezonā
Vārkavas muižas pils
ēkas vienkāršotas
fasāžu atjaunošanas
pabeigšana
Pārtikas produktu
piegāde Vārkavas
novada pašvaldībām
iestādēm

VND
2018/11

17.10

05.11.

z/s “Šņepstu
Jaunāres”

5683,20

VND
2018/12

05.11

16.11

z/s “Druvas”

1 km 16,95
Līdz 2650,00

VND
2018/13

13.11

30.11

SIA “Preiļu
celtnieks”

Līgums nav
noslēgts

VND
2018/14

05.12.

17.12.

AS “Preiļu
siers”

7506,48

SIA “Vecā
maiznīca”

1300,50

SIA “Rēzeknes
gaļas
kombināts”

8811,51

SIA “Lietas
MD”

353,70
1354,85
1120,77
614,53
1310,40

SIA “Marijas
centrs”

127,44
413,94
863,96
1366,52
148,68
527,00

5.3. Vārkavas novada autoceļu veiktie labošanas darbi 2018. gadā
Ceļa Arendole - Aizalksne (Nr.31) labošana no 0,00km līdz 0,21km - caurtekas nomaiņa (caurules
diametrs 50 cm, garums 10m), grāvju rakšana (125,24 m + 211,16 m = 336,40 m).
Ceļa Arendole - Aizalksne (Nr.31) labošana no 2,155 km līdz 2,3 km - nobrauktuvju izbūve (caurules
diametrs 50 cm, garums 8 m x 2) , grāvju rakšana 145 m, grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm,
platums 5 m, garums 145 m).
Ceļa Lielkursīši - Dambīši (Nr.6) labošana 0,350 km - caurtekas izbūve (caurules diametrs 50 cm,
garums 10 m).
Ceļa Līdums – Jaudzemi (Nr. 17) labošana no 0,950 līdz 1,000 km un no 1,210 km līdz 1,260 km grants klātnes izbūve (biezums 10 cm, platums 5 m, garums 100 m).
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Ceļa Alkšņāres – Augšmuktu kapi (Nr.16) labošana no 0,971 km līdz 1,021 km - grants klātnes izbūve
(biezums 10 cm, platums 5 m, garums 50 m).
Ceļa Borkava - Ignalina (Nr.47.) labošana no 0,0 km līdz 0,941 km - grāvju rakšana (523,55 m
+479,53 m = 1003,08 m) grunti izlīdzinot, nobrauktuvju izbūve (caurules diametrs 50 cm; garums 8
m x3), ( caurules diametrs 50 cm; garums 10 m ), grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums
5 m, garums 941,55 m).
Ceļa Švaļbiškas - Mazkursīši (Nr.15.) labošana no 3,070 km līdz 3,700 km - grāvju rakšana
(601,33 m +196,25 m = 797,58 m) grunti izlīdzinot, nobrauktuvju izbūve (caurules diametrs 50 cm;
garums 8 m x 4), grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 5 m, garums 630,00 m).
Ceļa Brieži – Lapsas (Nr. 21) labošana no 0,025 km līdz 0,050 km, no 0,280 km līdz 0,305 km un no
0,560 km līdz 0,610 km - grants klātnes uzbēršana (biezums 10 cm, platums 4 m, garums 100,0 m).

5.4.Vārkavas novada Sociālais dienests
Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma, kura mērķis ir noteikt sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk –sociālie pakalpojumi) un sociālās palīdzības sniegšanas un
saņemšanas principus, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību. Noteikt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus. To veikt saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”, Nr.131„Par
papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”, Nr.143 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas
novadā”. 2018.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
pabalsts, kurš valstī ir noteikts 53.00 euro pieaugušajām personām un 53.00 euro bērniem, kā arī
mājokļa pabalsts, Vārkavas novadā tas ir 71.00 euro 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 2018.gadā atkārtoti noslēdza sadarbības Līgumu ar Sociālās
integrācijas fondu kā partnerorganizācija „Europas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 20142020” projektā. Projekta ietvaros tiek dalītas pārtikas un higiēnas pakas novada vistrūcīgākajām
personām un personām, kuras nonākušas krīzes situācijā neparedzētu apstākļu dēļ. Pakas
2018.gadā sāka dalīt arī maznodrošinātajām personā, kuru ienākumi nepārsniedz 188.00 euro.
Sociālais dienests ir noslēdzis Līgumu ar biedrību ģimenes palīdzības centru „Ligzda” par
papildpasākumu rīkošanu mērķgrupas pārstāvjiem. Pasākumi ir pārsvarā kā radošās darbnīcas, lai
mērķgrupas pārstāvji pēc iespējas vairāk apgūtu praktiskās iemaņas sadzīvē. Papildpasākumi tiek
organizēti vienu reizi ceturksnī, kuri tiek plānoti jau gada sākumā. Lai nodarbības nebūtu tik
vienveidīgas, vienu reizi nodarbību cikla laikā tiek rīkota arī nodarbība, kā ekskursija, lai mērķgrupas
pārstāvji iepazītu tuvāko novadu ievērojamākās atpūtas un vēsturiskās vietas. 2018.gadā šāda
ekskursija bija organizēta, lai tuvāk iepazītu kaimiņu novadu- Līvānu pilsētu.
Sociālās aprūpes centrs
2018. gada augustā tika nodota ekspluatācijā sociālās aprupes centra ēka, kuras pārbūvei, 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,
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būvuzraugs “SIA Tranzit ASK”. Darbi tika uzsākti 2017.gada 18.augustā, kad arī būvlaukums ar aktu
tika nodots būvuzņēmumam “LC Būve”.
Paredzēts, ka aprūpes centrā būs 30 istabas 42 klientiem, atpūtas halle, ēdamistaba, svinīgo
pasākumu zāle, dušas telpas, vannas istabas, labierīcības, virtuve, apkalpojošā personāla telpas. Lai
aprūpes centrs tiktu aprīkots ar mēbelēm, tika meklēti sadarbības partneri. Atsaucās Francijas
labdarības iestāde „AIMA”, kura aprūpes centru apgādāja ar kvalitatīvām medicīniski funkcionālām
gultām, ratiņkrēsliem, krēsliem, virtuves galdiem, atpūtas telpu iekārtojumu, kā arī medicīniskajām
vajadzībām nozīmīgu inventāru.
Izmaksātie pabalsti 2018.gadā:
Kopā izlietots: 81343 euro gadā.
Ģimeņu skaits: 379 ģimenes.
Personu skaits: 640 personas.
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 3763 euro, kuru saņem 10 ģimenes novadā, kopā
19 personas.
Dzīvokļa pabalsts: 4686 euro, kuru saņem 37 trūcīgas personas statusu ieguvušas personas
(ģimenes) un 29 vientuļie pensionāri vai vientuļas personas ar invaliditāti.
Atbalsts medicīnas pakalpojumu saņemšanai vienu reizi gadā: 7144 euro, kuru ir saņēmuši 131
novada iedzīvotājs.
Pabalsts audžuģimenēm: 14064 euro, 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: 2498 euro gadā bez vecāku gādības
palikušiem bērniem 4 novada bērniem, bērnu skaits var mainīties, tie ir 64.03 euro mēnesī katram
bērnam.
Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 23000 euro par 9 novada iedzīvotājiem gadā,
pakalpojumu novads pērk no citām pašvaldībām, skaits var mainīties.
Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā: 1290 euro, dažādu neparedzamu apstākļu gadījumu risināšanai,
ir saņēmušas 3 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 euro: 3360 euro
izmaksāts 16 novada iedzīvotājiem, skaits ir mainīgs.
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 377.77 euro apmērā ir saņēmis 1 novada
bez vecāku apgādības palicis bērns, sasniedzot pilngadību.
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 3424 euro, kuru ir saņemušas 16 ģimenes, kuru dzīves veietas
adrese deklarēta Vārkavas novadā.
Apbedīšanas pabalsts: 1995 euro.
Pabalsts pēc ieslodzījuma: nav saņēmusi neviena persona.
Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: nav saņēmusi neviena persona.
Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 11842 euro, pakalpojums tiek sniegts 9
personām ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu.
Atbalsts personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 760 euro uz Ziemassvētkiem ir izmaksāts
38 novada iedzīvotājiem.
Atbalsts represētām personām vienu reizi gadā: 440 euro, kuru izmaksā martao, Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā un to ir saņēmuši 22 novada iedzīvotāji.
Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību: nav saņēmusi
neviena persona.
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Abalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā: 1241 euro vienu reizi gadā 50 euro apmērā, ir saņēmušas
20 personas.
Atbalsts apaļajās jubilejās: 1650 euro gadā, 50 euro apmērā ir saņēmuši 33 novada iedzīvotāji.

Sociālais dienests sadarbojas ar:
Vārkavas novada Bāriņtiesu;
Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm;
Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām;
Valsts Nodarbinātības aģentūru;
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru;
Valsts Sociālās Integrācijas aģentūru;
AS „Latvenergo”;
Bētānijas Domikāņu Māsu klosteri – humānās palīdzības apģērbu saņemšanai;
Fondu „GLORIA PATRI”;
Bērnu krīzes centriem;
Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm citās pašvaldībās;
Probācijas dienestu;
Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem.

5.5. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2018. gadā
Vārkavas novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kuras galvenais uzdevums ir bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu
aizstāvība. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvie akti.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška, kura strādā pilnu darba slodzi.
Bāriņtiesas locekles Anita Lazdāne, Zinaīda Maskalāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some, tiek pieaicinātas
reizēs, kad notiek bāriņtiesas sēdes, pirms sēdes iepazīstoties ar lietas materiāliem, veic bērnu
dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, arī aizbildņu un audžuģimenēs, noskaidro bērna viedokli, ja tas
nepieciešams konkrētā administratīvajā lietā. Bāriņtiesas sēdes protokolē domes norīkota
darbiniece Antoņina Rusiņa.
Statistikas dati par bāriņtiesas darbu 2018. gadā
2018. gadā bāriņtiesas lietvedībā ir 28 lietas, no tām 2018.gadā ir ierosinātas 4 lietas. Bāriņtiesa
2018. gadā ir pieņēmusi 11 lēmumus:
• aizgādības tiesību atjaunošana - 2 lēmumi;
• personas atbilstība aizbildņa statusam - 1 lēmums;
• aizbildņa atlaišana - 1 lēmums;
• aizgādņa iecelšana mantojumam -1 lēmums;
• aizgādņa atbrīvošana - 2 lēmumi;
• valsts sociālā pabalsta izmaksas pāradresācija -1 lēmums;
• atzinuma došana ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nodošanai citas personas aprūpē
ārvalstīs - 2 lēmumi;
• par personas uzturēšanās izbeigšanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā - 1 lēmums;
Bāriņtiesā 2018. gadā nosūtītas 60 vēstules, saņemti 32 dokumenti.
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Bāriņtiesa 2018. gadā ir piedalījusies starpinstitucionālās sanāksmēs (ar Vārkavas novada Sociālo
dienestu, Valsts probācijas dienestu, Vārkavas vidusskolu, Valsts policiju).
Iedzīvotāji 2018. gadā ir saņēmuši 118 notariālas darbības, iekasēta valsts nodeva : 795,89 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 (22);
• darījuma aktu projekta sastādīšana un apstiprināšana (5);
• ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (4);
• apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto
personu (3) ;
• apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (36);
• apliecināt uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (48).
Pārskata gadā trīs bērnu vecākiem ar lēmumu tika atjaunotas aizgādības tiesības uz diviem
bērniem.
Audžuģimenēs atrodas 4 novada bērni, aizbildnībā — 6 bērni, pārraudzībā —6 bērni aizbildņu
ģimenēs.
2018. gadā jaunas lietas par aizgādnību neveidojās, aizgādnībā atrodas 3 personas, kurām
ierobežota rīcībspēja, kurām iecelti aizgādņi.
Bāriņtiesa sadarbojas ar Sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītības iestādēm, policiju, ģimenes
ārstiem, citiem speciālistiem. Sadarbības formas ir dažādas – kopīgas dzīves apstākļu pārbaudes,
pārrunas, informācijas pieprasījumi un sniegšana, starpinstitucionālas sanāksmes, risku izvērtēšana,
tikšanās izglītības iestādēs un citās iestādēs.
Bāriņtiesa aicina bērnu vecākus uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošināta bērna aprūpe,
uzraudzība, izglītības iestāžu apmeklējums, veselības aprūpe.
Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti.
Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un citu ministriju pakļautības
iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā, Bāriņtiesu asociāciju,
administratīvo komisiju.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes datus.
Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam.

5.6. Rožkalnu pagasta pārvalde
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2018. 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 2018. gadā bija 64 813 EUR.
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2018. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un
Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu”
gada laikā tika nodarbinātas 3 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai. Iesaistītās
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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.
Rožkalnu pārvaldē iespējams norēķināties par NĪN, komunālajiem maksājumiem, par ēdināšanu.
Slēgti vairāki līgumi par KN telpu nomu, zveju Lielajā Kalupes ezerā.
Divas reizes mēnesī izbraukums uz Arendoli, lasītāju grāmatu apmaiņa.
Izzāģēti krūmi dīķim Saules 14, uzturētas kārtībā sešas kapsētas, piemiņas vietas, nokrāsots gājēju
tiltiņš pie pārvaldes, ieejas un KN durvis. Pirms gadskārtējiem svētkiem pie pagasta pārvaldes
veidoti svētku noformējumi un āra dekorācijas. Veikta puķu dobju apzaļumošana.
Veikts sukstā ūdens skaitītāju uzlikšana vairākos pašvaldības dzīvokļos, Rimicānu ūdens apgādes
sistēmā mainītas membrānas.
Rīkotas iedzīvotāju sapulces Rimicānu mājas Saules 14 jumta remontam, noorganizēta tāmes
sastādīšana remontdarbam.
Sadarbībā ar biedrību “Dzintars 2007” labdarības pasākums “Ziemassvētkos”. Pēc koncerta ar
ziedojumiem apciemoti vientuļie pensionāri un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.

5.7. Vārkavas pagasta pārvalde
Vārkavas pagasta pārvaldē 2018. 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 2018. gadā bija 58966 EUR,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 2768.00 EUR mazāks.
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 teritorijā, Skolas ielā 1, Vārkavā, noslēdzās Vārkavas pamatskolas pārbūves par
sociālo aprūpes centru darbi, kurus veica “LC Būve”.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2018. 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.
2018. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkoti 3 Valsts Probācijas dienesta klienti piespiedu
darbu veikšanai, kuri tika iesaistīti teritorijas sakopšanas darbos.
No ceļa malu kopšanas sagatavoti 142 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. Vārkavas pagasta iedzīvotāji
veselības veicināšanas projekta ietvaros iesaistās sportiskās aktivitātēs Vārkavas stadionā
(skriešana, nūjošana) un tautas nama zālē (vingrošana).
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5.8. 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 parka
estrāde), IAC „Vanagi” zāle, Arendoles saieta zāle, Arendoles parks, Pilišku saieta telpas.
Norises
Valsts un tradicionālie svētki
Koncerti
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

Norišu skaits
7
10
1
14
6

Aptuvenais apmeklētāju skaits
615
1275
40
1520
365

2018. gadā notikušie kultūras pasākumi
Norise

Norišu
skaits

Aptuvenais
apmeklētāju
skaits

1
1

85
140

1

70

Jaunības svētki koncerts un balle Vecvārkavas estrādē
Bērnības svētki Rožkalnu KN
Lieldienu Jampadracis Vanagos
Ziemassvētku balle ar mūziķi Romualdu Kairānu Rožkalnu KN

1
1
1
1

90
80
70
80

Koncerti
Sieviešu dienas koncerts “Kungi ielūdz dāmas” Vārkavas TN
Starptautiskais senioru deju festivāls “Mēs bijām trīs māsiņas”
Pašdarbnieku koncerts Vārkavas estrādē NS ietvarā
Grupas “Otra puse” koncerts Vecvārkavas estrādē NS ietvarā
Degšāres jauniešu ansambļa koncerts Vārkavas baznīcā NS ietvarā
Sportiskais jampadracis bērniem Vecvārkavas estrādē NS ietvarā
Koncerts “Esam ziedu pļava pilna” Rožkalnu KN
Valentīndienas koncerts Rožkalnu KN
“Deja kā dzīves košums” d.g. “Pašām patīk” jubilejas koncerts
Igauņu Ģimenes koncerts – Ģimeņu svētku ietvarā

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

70
120
160
500
65
60
90
15
110
85

Izrādes
Izrāde “Danskovīte” Vecvārkavas estrādē

1

40

Valsts un tradicionālie svētki
Ģimeņu svētki un balle veltīti Valsts dibināšanas gadadienai Vārkavas TN
Latvijas republikas proklamēšanas 100. gadadienas koncerts “Latvija –
mana un Tavējā” un balle Rožkalnu KN
Līgo nakts balle Vecvārkavā
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Izklaides sarīkojumi
Jauktā vokālā ansambļa “Savādi gan” 16 gadu pastāvēšanas koncerts
Starij Novij God ”Tas viss notiek Vārkavā” Vārkavas TN
Jaungada balle Vanagos
Jaungada balle Vecvārkavā
Valentīndienas balle Rožkalnu KN
Vasaras sezonas atklāšana Vārkavas estrādē
Vasaras sezonas atklāšanas balle Vecvārkavas estrādē “Vietu nav”
“Balle kurā satikties” Vecvārkavas brīvdabas estrādē
Jauniešu diskotēka “Space Journey” Vecvārkavas estrādē
Vārkavas novada svētki
Jauniešu diskotēka “Summer Vybes” Vecvārkavas estrādē
Senioru atpūtas pasākums Rožkalnu KN
Lauksaimnieku svētki Rožkalnu KN
Spēļu vakars jauniešiem

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

90
70
50
60
35
80
90
70
85
650
65
65
85
25

Citi
Ceļojošais festivāls “Latvijas Goda aplis” Vecvārkavā
Filmas “Turpinājums” seanss Vārkavas TN
Pavasara gadatirgus Vecvārkavā
Baznīcu nakts Vecvārkavā
Filmas “Nameja Gredzens” demonstrēšana Vārkavas vidusskolā
Jautrie eglītes iedegšanas svētki Vecvārkavā

1
1
1
1
1
1

90
60
60
50
55
50

Pašdarbības kolektīvi
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.
Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos un interešu pulciņos. Katrā kultūras iestādē darbojas dažādu nozaru
kolektīvi. Rožkalnu kultūras namā uz mēģinājumiem sanāk jauktais vokālais ansamblis „Savādi gan”
(dalībnieku skaits 13) senioru deju kopa „Dzīves virpulī” (dalībnieku skaits 9), Arendoles bibliotēkas
telpās mēģinājumi notiek folkloras kopai „Dzeipurs” (dalībnieku skaits 7). 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 9), deju grupa
„Pašām patīk” (dalībnieku skaits 12), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11) uz
mēģinājumiem pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, bet IAC Vanagi zālē uz mēģinājumiem dodas
sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku skaits 8) un vidējās paaudzes deju kolektīvs
”Vanagi” (dalībnieku skaits 16).

5.9. Vārkavas novadpētniecības muzejs — tūrisma informācijas centrs
Muzeja krājums 2018. gadā ir palielinājies par 815 vienībām. Palīgkrājumā ir 1430 vienības,
pamatkrājumā - 272 vienība. Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir Vārkavas
pamatskolas nodotie priekšmeti muzejam un privātpersonu dāvinājumi.
Muzejā ir apskatāma pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” ar iespēju
iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem, izmēģināt pirkstu
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veiklību pie rakstāmmašīnas klaviatūras un apsēžoties pie stellēm ieaust lupatu deķī kādu krāsu
gammu. Ekspozīcijā ir apskatāmas mācību un senās lūgšanu grāmatas, formas tērpi, origami
darinājumi un citi eksponāti. Grupām piedāvājam mācību stundu (glītrakstīšanu, matemātiku, dabas
zinības, rokdarbus).
Radošo mākslu salonā apmeklējama Vārkavas novada mākslinieku darbu izstādes (gleznas,
fotogrāfijas, 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).
Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Apskates objektus un maršrutus izstrādājam
gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties gan ar Vārkavas novada
amatniekiem, gan mājražotājiem.
Piedāvājam Velo maršrutu, kurš ir 36 km garš un izbraucams 4 stundās ar velosipēdiem un 1,5
stundās ar automašīnu.
Muzejs rīko arī tematiskos pasākumus: valsts atceres un piemiņas dienas pasākumus (Barikāžu
atceres diena, Komunistiskā genocīda piemiņas diena, Lāčplēša diena), Tradīciju pasākumus
(Meteņdienas, Miķeļdiena, Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi), muzeju nakts pasākums.

Muzeja apmeklējums 2018. gadā
Apmeklētāju veidi
Apmeklētāju skaits
Apmeklētāju skaits kopā
1691
Individuālie
365
Apmeklētāji grupās un ekskursijas
300
Izstāžu apmeklējums
800
Pasākumu apmeklētāji
226

5.10. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
5.10.1. Upmalas bibliotēka
Bibliotēka atrodas Preiļu reģiona galvenās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada
pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Preiļu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu Vārkavas novada bibliotēkām.
Ģeogrāfiski Bibliotēka artodas Vārkavas novada centrā, pēc apkalpošanas mikrorajona aptver daļu
Rožkalnu pagasta teritorijas. Blakus Bibliotēkai atrodas Vārkavas vidusskola, kurā mācās118 novada
skolēnu.Daļa bērnu apmeklē citas mācību iestādes. Mikrorajonā deklarēti apmēram 390 iedzīvotāji,
pavisam novadā deklarēti 1941 – t.i., iedzīvotāju skaits 2018. gadā samazinājies par 98
iedzīvotājiem.
2. Finansiālais nodrošinājums

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums

2016
9424
9424

2017
9527
9527

2018
12892
12892
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Bibliotēkai piešķirtā finansējuma pieaugumu veido jaunu plauktu iegāde, kas papildus budžetā
veido izdevumus 3095 EUR vērtībā.
3. Darba rādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem

2018
238
79
3289
963
5026
2169
1919
405

Darbs ar bērniem un jauniešiem
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.
2018. gadā dažādu prasmju attīstīšanai un izziņai bērniem veidojām šādus pasākumus. Visas
pasākumu fotoreportāžas http://www.varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija
Fotogrāfiju publicēšana un ievietošana novada mājas lapā saskaņota ar bērnu vecākiem, kuri
devuši rakstisku piekrišanu.
Februāris
5. februāri pasākums 1.-12. klašu par drošu interneta lietošanu – Droša interneta diena.
10. februārī valodnieka Endzelīna 145. jubilejai veltīts pasākums 1.-4. klašu skolēniem “Mana tēva
valodiņa”.
21. februārī sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru pasākums 6.-9. klašu
skolēniem „Uzņēmējdarbības netradicionālie veidi laukos” ar lauku uzņēmēju – augļkopības nozares
pārstāvju, dalību.
Marts
14. martā Bērnu žūrijas noslēguma pasākumi, balvu pasniegšana dalībniekiem.
26. martā Vārkavas vidusskolā viesojas Bibliokuģis ar Jāni Streiču, skolēnu iepazīstināšana ar
jūrniecības profesijām.
Aprīlis
20. aprīlī sadarbībā ar Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu VKKF projekta „Latviešu
bērnu autoru tikšanās ar lasītājiem” ietvaros pasākums „Nāc ar mani parunāt” - Vārkavas
vidusskolā viesojas bērnu rakstniece Ruta Skrebele.
Maijs
1.-12. klašu „Bērnu žūrijas” dalībnieku ekskursija uz Bebreni - iepazīšanās ar Dvietes palienes
pļavām un to unikālo ekosistēmu, Bebru muzeja apmeklēšana un vizīte Bebrenes profesionālajā
skolā un iepazīšanas ar tur apgūstamajām profesijām.
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14.maijā Vārkavas vidusskolas svētku zālē Mātes dienas pasākuma laikā vecākiem tiek pasniegtas
balvas par aktīvu dalību Bērnu žūrijas Vecāku žūrijā.
Septembris
12. septembrī Vecvārkavas brīvdabas estrādē un Vārkavas muižas parkā norisinājās pasākums 1.-6.
klasei “Viens prāts ar otru satikās”, pasākums veltīts dzejnieces Ineses Zanderes 60 gadu jubilejai.
14. septembrī Vārkavas vidusskolas svētku zālē notika pasākums 7.-12. klasei. „Dzīvās jūtas”,
pasākuma viesi jaunie dzejnieki Ilma Kupcova un Dmitrijs Baranovskis stāstīja skolēniem par dzejas
veidiem un iespējām izpausties dzejā.
19. septembrī uzsākts projekts “Mazā bibliotēka” pirmsskolas un 2. klases audzēkņiem. Projekta
ietvaros visa mācību gada garumā notika darbs ar projektā iesaistītajām grāmatām, bērni projekta
laikā veica dažādus radošus uzdevumus.
Oktobris
Darbs ar „Bērnu žūriju”un projektu „Mazā bibliotēka” – katru trešdienu darbošanās kopā ar
pirmsskolas jaunāko bērnu grupu un 2. klasi un ceturtdienās darbošanās ar pirmsskolas bērnu
vecāko grupu.
Novembris
13. novembrī pasākums 1.-6. klašu skolēniem “Saskrēja no visām malām ķipari” - dzimšanas dienas
svinības ar lielo torti – dzejniekam Ojāram Vācietim 85.
14. novembrī Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākums „Rīta stunda”.
19. novembrī izdevniecības „Liels un mazs” projekta „Mazā bibliotēka” pirmā pusgada darba
noslēguma pasākums, bērniem pasniegtas balvas par aktīvu dalību projektā.
Decembris
20.decembrī Vārkavas vidusskolas 4.-7. klašu skolēni piedalījās Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensībās. Konkursa uzvarētāji izvirzīti uz reģionālajām sacensībām.
Projekti
Pārskata perioda laikā izpildītais projekts bija dalība Bērnu žūrijā. Dalībai nepieciešamie līdzekļi, arī
viss grāmatu komplekts tika iegādāts par Vārkavas novada domes piešķirtajiem līdzekļiem. Vēl
darba gaitā darbs noris pie dalības projektos „Mazā bibliotēka” un „Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensības”.
Sadarbības tīkla raksturojums
Vārkavas novada Upmalas bibliotēku materiāli atbalsta novada dome. Pasākumu rīkošanai, kas tiek
plānoti, paredzēti noteikti izdevumi to nodrošināšanai. Bērnu ekskursijām dome nodrošina
autotransportu. Bibliotekāra uzdevums ir to veiksmīgi saplānot un laicīgi ierakstīt plānotajos
izdevumos nākamajā finanšu gadā.
Ļoti veiksmīga ir sadarbība ar Vārkavas vidusskolas bibliotēku.
Notiek sadarbība ar Lauku Konsultāciju centru, lai ieinteresētu bērnus rast sev nodarbošanos
laukos.
Publicitāte
Upmalas bibliotēkā veidotas 20 izstādes, veidotas fotogalerijas www.varkava.lv,
www.varkavasskola.lv un pubicēti pasākumu apraksti novada informatīvajā izdevumā „Ozolupe”.
Informatīvā izdevuma „Ozolupe” numuri ievietoti LNB mājaslapā sadaļā digitālā kolekcija.
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7.10.2.Vanagu bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 210.
Reģistrētie lietotāji: 72 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 12), jaunākajam – 7 gadi,
vecākajam – 85.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2723.
Vislasītākā literatūra
Bibliotēkas lasītāji visvairāk ir iecienījuši latviešu autoru darbus. Pieprasīta ir arī uzziņu literatūra.
Gada laikā bibliotēkā notikušas 6 iztādes un 2 tematiskās pēcpusdienas.
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”, ‘’Likums un Taisnība’’, ‘’Privātā Dzīve’’.

7.10.3. Vārkavas bibliotēka
Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 569.
Reģistrētie lietotāji - 113 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 30).
jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 2 gadi, bet vecākajam 87.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 704, 2012.
Vidējais apmeklējums mēnesī –64, dienā - 3.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā- 18.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 6 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 89 EUR.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:

Pašvaldības līdzekļi
Dāvinājumi
Mērķprogrammas
Bezatlīdzības lietošanā

Eks.
406
39
7
16

EUR
1369
236
60

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: 2018.gadam abonēti 14 preses izdevumi.
Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 448 EUR.
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
• iespieddarbu izsniegšana uz mājām; iespieddarbu izmantošana lasītavā;
• interneta pakalpojumi; uzziņu un konsultāciju sniegšana; kopēšanas, skenēšanas un
dokumentu nosūtīšanas pakalpojumi;
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

30
•
•
•
•
•
•

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:
• Leļļu teātris pirmsskolas vecuma bērniem “Desmitnieks un viņa pils”, kurai par pamatu
ņemta I.Šteinbergas tāda paša nosaukuma luga.
• E-prasmju nedēļas aktivitātes bērniem domātā vietnē www.kidi.lv, tika runāts par drošību
un uzvedību atrodoties e-pasaulē.
• Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi.
• Skaļā lasīšana un iepazīšanās ar jaunajām grāmatām, leļļu teātra uzvedumu gatavošana –
reizi nedēļā.
• Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 108.

Pieprasītākās tēmas:
• LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu, deklarāciju sagatavošana.
• Smart ID instalēšana un 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. 2018.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 2 novadpētniecības
izstādes.
2018. gada novembrī bibliotēka svinēja savu 55 gadu jubileju.
Tālākizglītība
Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās 4 profesionālās pilnveides programmās un
izglītojošos pasākumos, tai skaitā Izglītības un attīstības centra “EGO” profesionālās pilnveides
praktiskajā seminārā “Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem.”.
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Rīkotās izstādes
Bibliotēkā bija apskatāmas 13 izstādes: 2 novadpētniecības, 3 tematiskās, 5 literārās un 3
jaunieguvumu izstādes. Visvairāk apmeklētās: Vārkavas bibliotēkai -55, Apsveicu! /Irēnas Leikučas
apsveikuma kartīšu izstāde/.

7.10.4. Rožkalnu bibliotēka

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 358.
Reģistrētie lietotāji: 115 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-20). No visiem bibliotēkā
reģistrētajiem lietotājiem 24 bibliotēkas lietotāji ir pensionāri, 21- atbilst citai kategorijai, 13 strādā
izglītības jomā, 6 bezdarbnieki, 5 ir zemnieku saimniecību īpašnieki.
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 1462; 3364 (no tā: grāmatas- 2000,
seriālizdevumi- 1232), no citām bibliotēkām saņemtas 102 grāmatas, uz citām nosūtītas- 42.
Vidējais apmeklējums mēnesī: 133.
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 29 dokumenti.
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 13 reizes.
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 97 EUR.
Darbs ar krājumu un bibliotēkas lietotājiem.
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Piegādātājs

Eksemplāri

4 Latvijas Grāmata, SIA

Par summu €

68

664.32

2

7.00

12

41.36

286

0.00

380 Rožkalnu bibliotēkas lietotāji

17

22.29

504 Virja LK, SIA

34

353.89

513 Vārkavas novada Arendoles
bibliotēka

450

3001.42

518 Dabas aizsardzības pārvalde

6

22.50

875

4112.78

6 Latgales Kultūras centra izdevniecība
11 Bibliotēku attīstības centrs
206 Preiļu pasts

Kopā :

Grāmatu krājuma apgrozība uz vienu lasītāju bija 0.40 vienības, periodiskie izdevumi – 1.53.
Pārskata periodā no krājuma izslēgts 671 dokuments.
Norakstīto izdevumu sadalījums pa norakstīšanas iemesliem:
Norakstīšanas iemesls
1 Nolietotas
2 Novecojušas pēc satura
5 Īslaicīgs glabāšanas termiņš

Skaits

Summa

112

€ 248.36

43

€ 45.40

241

€ 0.00
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8 Liekie dubleti

14

€ 4.57

10 Bērnu nolietotie iespieddarbi

38

€ 83.75

16 Maz izmantotie iespieddarbi

223

€ 92.46

2018. gadā bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāts ielūkoties 25 literatūru popularizējošas izstādēs.
Lai popularizētu novadpētniecības materiālus 2018. gadā bija vairākas izstādes. Aprīlī Rožkalnu
kultūras nama vokālais ansamblis “Savādi gan”’ svinēja savas pastāvēšanas 16. dzimšanas dienu,
tāpēc bibliotēkā bija skatāma izstāde “Kad man vairs nebūs 16”. Maijā pagāja 15 gadi kopš iznāca
pirmais Vārkavas novada informatīvā izdevuma‘’Ozolupe’’ numurs. Apmeklētājiem bija iespēja
pārlūkot visus izdotos izdevuma numurus. Augustā bija jubilejas reize novadniecei Antoņinai
Reķēnai.
Pārskata periodā tika sniegtas 52 uzziņas par dažādām tēmām – par sabiedriskā transporta
atiešanas laikiem, VID deklarāciju iesniegšanu, portāla latvija.lv darbību, norēķini internetbankā,
e-pastu sūtīšanu ar pielikumiem, meklētas grāmatas un citi materiāli par noteiktiem tematiem,
sniegta palīdzība preses abonēšanai elektroniski u.c.
Par jaunieguvumiem šogad tika publicēts viens raksts novada informatīvajā izdevumā “Ozolupe”.
Par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un bibliotēkas vēsturi neliels ieskats tika sniegts,
biedrības “Dzintars 2007” organizētajā, pasākumā par godu Latvijas simtgadei.
Darbs ar bērniem
2018. gadā kā jaunieguvumi tika iegādātas 25 grāmatas par EUR 169.44, vēl 63 grāmatas tika
pievienotas no Arendoles bibliotēkas krājuma. Toties tika izslēgtas 37 grāmatas, kuras jau bija
nokalpojušas savu laiku. Vairāk tiek pirktas pirmsskolas un jaunākajam skolas vecumam domātās
grāmatas. Bija abonēti divi žurnāli – “Pūcīte” un “Ķipars”.
Sadarbība notiek ar Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu “Sprīdītis”. Aprīlī, Bibliotēku
nedēļas laikā, tika lasīta grāmata “Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata”, apskatītas
jaunākās grāmatas un žurnāli. Smeļoties iedvesmu no grāmatas “Jautrās figūras”, no plastilīna tika
izveidotas dažādas figūriņas.
Maijā notika radošā darbnīca, tika izgatavoti apsveikumi vecākiem.
Maijā jubileja bija Imantam Ziedonim, bērni izvēlējās savu mīļāko pasaku un tad uzzīmēja, bibliotēkā
bija apskatāma zīmējumu izstāde.
Dzejas dienu pasākums notika tieši Raiņa dzimšanas dienā. Bērni uzzināja, kā radusies tradīcija
svinēt Dzejas dienas un kāpēc tieši septembrī. Tika lasīta Raiņa dzeja, skatītas animācijas filmas,
kurās dzirdama Raiņa dzeja.
Oktobrī bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt rotaļlietu izstādi, kas šoreiz bija kaķi, par godu
Margitas Gūtmanes jubilejai.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums notika 20. novembrī. Tā bija Rīta stunda kopā ar
Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Sprīdītis” bērniem.
Tika saņemta pateicība no Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
par piedalīšanos Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2018 norisēs.
Adventa laikā notika Astridas Lindgrēnas grāmatas “Ziemassvētki kūtiņā” lasījums.
Semināri un mācības
2018. gadā tika apmeklēts viens Izglītības un attīstības centra “EGO” profesionālās pilnveides
maksas seminārs “Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. sadarbība ar medijiem”. Tas tika
apmaksāts no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, tas ir EUR 14.30.
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Šajā pārskata periodā arī tika noklausīts un apgūts mācību kurss “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves
situācijās noderīgi e-risinājumi”.
Oktobrī tika apmeklēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju
reģionālais seminārs, kura laikā tika saņemta informācija par dažādām lasīšanas veicināšanas
programmām un pozitīviem piemēriem.
28. augustā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novada bibliotēkām. Šoreiz tika
apmeklētas Lūznavas, Mākoņkalna un Rāznas bibliotēkas.

7.11.Vārkavas vidusskola
2018./2019. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 122 skolēni. Pirmsskolu apmeklēja 16 bērni.
2018./2019. 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.
12. klasē mācījās Vītolu fonda stipendiāte.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistījās skolas padome un skolēnu pašpārvalde.
Skolā darbojās atbalsta personāls – psihologs, logopēds un medicīnas darbinieks.
Sākumskolas skolēni apmeklēja 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.
Audzēkņiem bija iespēja attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības programmās. Skolā
darbojās folkloras kopa „Volyudzeite”―, 5.-9. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālais ansamblis,
10.-12. klašu meiteņu ansamblis, 1.-4. klašu koris, Dabas skola, līderības skola, kokapstrāde, jaunie
satiksmes dalībnieki, noformētāji, mediju, sporta, bibliotēkas, tautu deju, rokdarbu, robotikas
pulciņi, origami, skatuves runa.
Skolas vidējā atzīme 2018./19.m.g. bija 6,52 balles. Mācību gadu noslēdzot, 7 balles un vairāk
mācību priekšmetos ieguva 20% skolēnu. Optimāls un augsts apguves līmenis ir 35% skolēnu.
2018./2019. mācību gadā skolēni piedalījās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, kopumā
tajās iegūstot 23 godalgotas vietas:
✓ 1. vietu – 8 skolēni;
✓ 2. vietu – 5 skolēni;
✓ 3. vietu – 7 skolēni;
✓ atzinību – 3 skolēni.
ES Dabaszinātņu olimpiādē piedalījās divi 10. klases skolēni un ieguva 1. vietu un 2. vietu.
Latvijas 46. atklātājā matemātikas olimpiādē 7. klases skolēnam -1. vieta un 10. klases skolēnam –
atzinība.
Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10. klases skolniecei – 3.vieta un 2-7.
klases skolēniem atzinība.
Latgales atklātajā matemātikas olimpiādē 4. klases skolēnam - atzinība.
Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē 10. klases komanda 3
skolēnu satāvā ieguva 2. vietu.
9. klases 1 skolēns angļu valodas runas konkursā starpnovados ieguva 1. vietu. Konkursā “Papīra
tilti” 9. klases 3 skolēniem - 2. vieta.
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Jaunieši piedalījās Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta rīkotajās sacensībās “Saules kauss2019” un tika izcīnītas 2- 1. vietas, 1- 2. vieta, 8- 3. vietas.
Maltas daudzfunkcionālajā centrā notika Robotikas čempionāta Rēzeknes RTA posmā, kurā
piedalījās 3 skolēni LEGO sumo (6.-12.klase) disciplīnā un Freestyle disciplīnā arī 3 skolēni. Freestyle
disciplīnā komanda ieguva 3.vietu.
Latgales novada skatuves runas konkursā 2- 3. klases skolēniem- 2. pakāpes diploms.
7. klases skolniece bija starp laureātēm radošo darbu konkursā “Mūsu Latvijai”.
Solas folkloristi piedalījās rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks”. Dienvidlatgalē un 2 skolnieces
ieguva 2. pakāpes diplomus.
4 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2018” un uzrādīja
ļoti labus rezultātus, iegūstot, 2 -1. pakāpes diplomus un “Dižā stāstnieka” titulus un 1- 2.pakāpes
diplomu un “Lielā stāstnieka” titulu. Valstī 2 skolēniem – 1. pakāpes diplomi un “Dižā stāstnieka”
tituli.
4 skolēni piedalījās valsts Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2019”, 3
dalībnieki ieguva 1.pakāpes diplomus. Valstī 2 skolēni ieguva 1. pakāpes diplomus un titulus
“Superekselentais smīdinātājs” un “Ekselentais smīdinātājs” un 1 skolēns – atzinību un titulu
”Mazais smīdinātājs”.
Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2019”. 5.-9. klašu
meiteņu ansamblis, 8.-10. klašu zēnu vokālais ansamblis un 10.-12. klašu meiteņu ansamblis ieguva
1. pakāpes diplomus. Latgales novadā vidusskolas meiteņu ansamblis ieguva 3. pakāpes diplomu.
Tradicionālajā dziedāšanas konkursā Dienvidlatgalē „Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” piedalījās 4
skolēni. 1 skolēns ieguva 1. pakāpes diplomu, 2- 2. pakāpes diplomus un 1- 3. pakāpes diplomu.
Folkloras kopa “Volyudzeite” folkloras kopu skatē ieguva 1. pakāpes diplomu. Folkloras kopas
dalībnieki piedalījās valsts sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”.
2018. gadā saņemts pateicības raksts Vārkavas vidusskolas kolektīvam par Aglonas, Vārkavas, Preiļu
novadu sākumskolu dalību koncertā “Putnēnu jampadracis”.
Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursā “Bišu spiets” 2- 10. klases skolniecēm atzinība.
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 paklāju veidošana;
• „Melnās kafijas vakars”;
• zozīmīgāko 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;
• tautas deju kolektīvu sadancis.
Saņemta pateicība par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”. Akcijas laikā
tika savākti 5815 kilogrami makulatūras. 7 čaklākie makulatūras vācēji devās uz noslēguma
pasākumu Tērvētē.
2018. gadā skola piedalījās šādos projektos:
• ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
• ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta
ietvaros notika:
o robotikas un programmēšanas pulciņa nodarbības (5.-12.klašu skolēniem);
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o 1.-5. klašu skolēni apmeklēja Zinoo centru un izglītojošu nodarbību;
o 7.- 9. klašu skolēni devās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kur veica
eksperimentus un pildīja laboratorijas darbus (fizika, ķīmija);
o pagarinātās dienas grupas skolotāja palīgs;
o skolotāja konsultanta nodarbības dabaszinībās un matemātikā ar talantīgajiem
skolēniem.
• ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
• Projektā „Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas
novadā”.
o Šī projekta ietvaros skolas vecāku sapulcēs piedalījās vieslektore Diāna Zande.
Skolēni apmeklēja baseinu,kā arī izglītojamajiem tika organizēta ārstnieciskā
vingrošana. Skolēniem tika organizētas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu.
Vārkavas vidusskola piedalījās Latvijas simtgades projektā “Skolas soma”. Šī projekta ietvaros
Vārkavas vidusskolas audzēkņi apmeklēja izrādes, muzejus, ekskursijas Rīgā, Valmierā, Madonā un
Daugavpilī, Rēzeknē, kā arī apmeklēja teātra izrādes.
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.
No septembra līdz februārim skola piedalījās LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”.
Septembrī notika dzejas dienu pasākumi:
• 1.-6. klasei veltīts Inesei Zanderei “Viens prāts ar otru satikās”,
• 7. – 12. klasei pasākums „Dzīvās jūtas” kur skolēni tikās ar dzejnieci un fotogrāfi Ilmu
Kupcovu un poētiskā slema talantu Fredu jeb īstajā vārdā Dmitriju Baranovski.
Bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” starptautiskajā lasīšanas veicināšanas projektā “Mūsu
mazā bibliotēka” piedalījās 2. klase un pirmsskolas grupiņa „Lācīši”.
Oktobrī atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, 1.– 12. klases skolēni piedalījās
zīmējumu konkursā „Manam sunim (kaķim) vislabākā māja”.
Pasākums Vācietim – 85 „Saskrēja no visām malām ķipari”.
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai veltīts pasākums „Rīta stunda”.
Notika tradicionālais krustvārdu mīklu maratons „Lielais gudrinieks”. Klātienes krustvārdu mīklu
risināšanas konkursa uzvarētāja — 12. klases skolniece.
Stārastei – 105. gadu jubilejai veltīts pasākums „Nāc ciemoties pasaku mežā”.
Notika „Droša interneta” aktivitātes.
Piedalījās nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās un reģionālās sacensībās.
Notika Digitālo prasmju nedēļa skolotājiem.
„Nāciet visi galma ļaudis, tādu ērmu skatīties”, veltīts dzejnieka Viļa Plūdoņa 145 gadu jubilejai.
Kā jau katru gadu arī pagājušā gadā tika dots starts ilggadējam un ļoti populāram projektam
lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bērnu žūrijas lasītāji devās
ekskursijā uz Lūznavu.
Notika Lieldienu zaķu zīmejumu konkurss „Lieldienas gaidot”.
Visa mācību gada garumā skolā norisinājās dažādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens
„Vārkavas bezceļi 2018”, skolas rudens kross, turnīri volejbolā, basketbolā.
Latvijas čempionātā soļošanā 2. vietu ieguva 9. klases skolnieks 5 km distancē. Latvijas čempionāta
atlases sacensībās 3. vieta 9. klases skolniekam stafetē sporta skolas izlases komandā un tiesības
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startēt finālā. Ludzas atklātajā čempionātā B un A grupā 2. vietu lodes grūšanā izcīnīja 10.klases
skolnieks. Latvijas čempionātā daudzcīņās 9. klases skolniekam 5.vieta A grupā, 11.klases skolēnam
6. vieta junioru grupā. Tika uzstādīts arī jauns skolas rekords kārtslēkšanā — 3m 20 cm.
Latgales zonas sacensībās vieglatlētikā 4- 1.vietas, 1- 2.vieta un 1- 3. vieta.
Starpnovadu sacensībās:
• 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. bērniem., 3. vieta –
2002.-2003. g.dz. jaunietēm, 3. vieta 1998.-2001. g. dz. jauniešiem.
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.
Ir laboti 15 skolas rekordi vieglatlētikā dažādās vecuma grupās.

7.12. 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”. 2018./2019.mācību gadā
1.septembrī pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu uzsāka 44 izglītojamie.
Rimicānu PII galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi 2018./2019. mācību gadā:
1. Pakāpeniski īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu
vispusīgai bērna personības attīstībai:
• īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
• pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
• pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem.
2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, mainīgu, uz attīstību
virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas
procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.
Iekārtota uz bērna attīstību vērsta vide. Notiek pakāpeniska grupas vides iekārtošana pa centriem.
Atbalsts bērna izvēlei nodarbību laikā un aktivitāšu centros.
3. Aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru, stiprināt bērna drošumspējas.
4. Veidot iestādes personāla un vecāku pozitīvu sadarbību, nodrošināt iestādes un vecāku vienotu
pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā pirmsskolas vecuma posmā.
2018. gadā veikta Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes telpu un teritorijas labiekārtošana:
veikts kosmētiskais remonts Saules ielā 16 – garderobē un virtuvē nokrāsotas grīdas, garderobē
nokrāsota siena, salabotas un nolakotas trepītes grupā “Cālīši”, gaitenī nomainīts grīdas segums,
veikta 3 logu nomaiņa Saules ielā 2 garderobē, tualetē un gaitenī, uzlikts jauns grīdas segums
Saules ielā 2, gaitenī.
Saules ielā 2 veikta dārzeņu noliktavas grīdas seguma maiņa, Saules ielā 2, virtuvē uzstādīta ūdens
atdzelžošanas iekārta, apzaļumota struktūrvienības “Cimdiņš” teritorija – iestādītas viengadīgās un
daudzgadīgās puķes, nomainīti gaismas ķermeņi str. “Cimdiņš”- “Kastanītis” un “Bitītes” grupu
telpās.
Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
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Piecas pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja un vadītājas pienākumu izpildītāja apguva
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
programmu “Efektīva rotaļdarbība un
audzināšana pirmsskolas izglītības iestādē” 6 stundu apjomā, divas skolotājas apguvušas 8 stundu
kursu “Bērnu tiesību aizsardzība”, vadītājas pienākumu izpildītāja apguva profesionālās pilnveides A
programmas kursu “Pirmsskolas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana” 12 stundu
apjomā.
Visu mācību gadu bērniem notika individuālas logopēda un psihologa konsultācijas, tikšanās ar
medicīnas darbinieci.
Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē –
vecāku kopsapulces, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu – logopēdi un psihologu, radošās
darbnīcas pirms Ziemassvētkiem, kā arī vecāku piedalīšanās svētkos un jautrajos brīžos.
Aprīlī aprit 3 gadi kopš tiek izdota Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš”.
Uz kopīgu vasaras saulgriežu svinēšanu pirmsskolas skolotājas un bērni no visām iestādes grupiņām
bija sapulcējušies struktūrvienībā Rimicānu PII.

7.13. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
IAC “Vanagi” telpās regulāri iegriežas novada deputāti, citi speciālisti, tiek rīkotas informācijas
dienas, pieņemšanas dienas. Regulāri turpinās iepriekšējo gadu aizsāktās sporta aktivitātes –
vingrošana, nūjošana, sporta spēles, volejbols, teniss. Regulāri notika deju kopas “Vanagi” un
ansambļa “Dziedi līdzi” mēģinājumi.
Kā katru gadu tika rīkotas izstādes: “Iedvesmojies pavasarim” (fotoizstāde kopā ar rokdarbiem),
Annas Zarānes rokdarbu izstāde “Atgriezšanās pie sevis”, skatāmas ziedu izstādes, “Vecpuisītis”
(Z.Praņevska), un peoniju izstāde “Peoniju prieks” (vietējās audzētājas). Bagātīgi apmeklēti bija
pašdarbnieku pasākumi, Lieldienās un Ziemassvētkos.

7.14. Darbs ar jaunatni
2018. gadā tika noslēgts projekts jauniešiem, rīkoti pasākumi, kā arī jaunieši tika iesaistīti
brīvprātīgajā darbā. Pārskata gadā tika noslēgts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2017.gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju
nodrošināšana” jauniešu projekts: “Nāc un runāt sāc!” (Kopējais finansējums 1083,75 EUR). Projekta
noslēgumā tika rīkots sarunu pasākums “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 2018. gadā bija iesaistījusies
programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā". Projekta mērķis ir
motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts
izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 2018.gadā
apgūto finansiālo līdzekļu summa ir 8063,90 EUR un projektā tika iesaistīti 8 jaunieši. Programmas
ietvaros jaunieši tika iesaistīti pasākumu organizēšanā un saņēma dažādu speciālistu konsultācijas.
Projekts tiek turpināts arī 2019.gadā. 2018.gada vasarā novada jaunieši tika iesaistīti NVA pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
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profesionālās izglītības iestādēs”. 6 novada jaunieši programmas ietvaros veica darbu Vārkavas
novada Kultūras centrā, jaunieši palīdzēja organizēt kultūras pasākumus, noformēt pasākumu
norises vietas un veica citus darbus.
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8. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
2018. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales
Laiks”, tāpat turpinājās sadarbība ar „Latgales Radio” – Vārkavas novada ziņas tajā izskan otrdienās
ar atkārtojumu piektdienās. Paziņojumi par svarīgākajiem notikumiem tiek nosūtīti arī Latgales
plānošanas reģiona mājaslapai www.lpr.gov.lv. Novada informatīvais portāls (www.varkava.lv) ir
brīvi pieejams ikvienam, nekādas atsauces vai atļauja par informācijas pārpublicēšanu netiek
pieprasīta, tādēļ pašvaldība nevar uzskaitīt visus ziņu pārpublicēšanas gadījumus.
Svarīgāko informāciju, kas attiecas gan uz pašvaldību, gan kaimiņu novadiem, gan Latvijas norisēm
uz informatīvajiem stendiem izvieto sabiedrisko attiecību speciāliste, pārvalžu vadītāji un citi
pašvaldības darbinieki.
Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaņās un
pasākumos, piemēram, Lielā talka 2018, E-prasmju nedēļa, organizējusi Asins donoru dienas
Vecvārkavā.
Lai nodrošinātu maksimālu informācijas
pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no
viņu finansiālajām iespējām (ne visiem
ir iespēja abonēt laikrakstus vai
apmeklēt bibliotēkas), kopš 2003. gada
28. maija Vārkavas novada pašvaldība
izdod bezmaksas informatīvo izdevumu
„Ozolupe”. Pārskata gadā tika izdoti 9
numuri) 740 eksemplāru tirāžā.
Informatīvā izdevuma apjoms šogad
svārstījās no 12 – 20 A4 formāta
lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā
„Latgales druka” un tiek izplatīts
sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, un
nonāk
katrā
Vārkavas
novada
mājsaimniecībā.
Informatīvajā
izdevumā regulāri tiek publicēti
būtiskākie domes lēmumi, saistošie
noteikumi, informācija par budžeta
izlietojumu,
novada
attīstības
projektiem,
izglītības
un
citu
pašvaldības iestāžu norisēm, kultūras
un sporta pasākumiem, par iespējām
saņemt sociālo palīdzību, aktualitātes
lauksaimniecībā.
Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas
vispusīga un objektīva informācija,
avīzes sagatavošanā regulāri tika
iesaistīti pašvaldības un tās iestāžu darbinieki. „Ozolupe” ir elektroniski lasāma pašvaldības
interneta vietnē (http://varkava.lv/lv/laba-izvelne/informaciju-ievietosanai-majas).
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. 2018. gadā Vārkavas novada informatīvā portālam bija 36455 unikālo
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apmeklētāju, kas ir 4 870 939 reizes skatījušies dažādas sadaļas. Populārākās no tām bija
FOTOGALERIJA, NOTIKUMU KALENDĀRS, JAUNUMI, KONTAKTI, DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Tāpat informācija par novada akualitātēm tiek pievienota arī sociālās tīklošanas vietnēs
Facebook.com
un
Draugiem.lv.
Vārkavas
novada
lapai
Facebook.com
(https://www.facebook.com/varkavasnovads/) ir 584 sekotāji, gandrīz katru dienu lapā tiek
ievietotas jaunas ziņas, notikumi vai fotogrāfijas. Ziņu skatījumi svārstās no 300 līdz 6 000 par katru
ierakstu. Draugiem.lv lapai (https://www.draugiem.lv/varkavasnov/) ir 311 sekotāji. 2018. gadā
lapa tika apmeklēta 4 443 reizes, tai pievienojušies 54 jauni lapas sekotāji. Mazā lapas apmeklējuma
skaita dēļ, 2018.gadā novada Twitter.com konts tika aizvērts.
Pieaugot video popluritātei ir jāapsver iespēja nākotnē veidot pašvaldības Youtube kanālu vai
pievienot video ievietošanas opcijas novada mājaslapai.
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PIELIKUMI
SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”
Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304

Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ATBILSTĪBAS ZIŅOJUMS
Madonā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. 3.20.-22/2019

Vārkavas novada pašvaldības domei
Skolas iela 5, Vecvārkava,
Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
LR Valsts kontrolei
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Apliecinājuma uzdevuma pamatojums

Šis pietiekamas pārliecības uzdevuma ziņojums saistībā ar LR Valsts kontroles padomes 2018.gada 20.augustā sēdē
apstiprināto deputātu atlīdzības jautājumu, kā būtisku finanšu pārskatu pakārtotu darījumu (atbilstības jautājumu) revīzijas
Nr.2.4.1.-23/2018 “Par LR 2018.gada pārskatu un valsts un pašvaldību budžetiem” pašvaldības gada pārskatu daļā ir
sagatavots pamatojoties uz LR Valsts kontroles metodiskajiem norādījumiem un mūsu 2019.gada 23.janvārī noslēgto
līgumu Nr.5-46/19/27 ar Vārkavas novada pašvaldības domi (turpmāk Pašvaldības dome) un paredzēts iesniegšanai
Latvijas Republikas Valsts kontrolei.
Ziņojuma priekšmets
Pamatojoties uz LR Valsts kontroles uzdoto mēs veicām pietiekamas pārliecības uzdevumu attiecībā uz atbilstības
jautājumu, vai pašvaldības noteiktā deputātu atlīdzības kārtība atbilst Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma prasībām un aprēķinātais atlīdzības (turpmāk Atlīdzības likums) apmērs nepārsniedz likumā
noteiktos ierobežojumus.
Revīzijas procedūras tika veiktas attiecībā uz Pašvaldības domes 9 (deviņiem) deputātiem veiktajām izmaksām.
Revīzija aptver laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība

Vadība ir atbildīga par patiesas, precīzas un pilnīgas informācijas sniegšanu, kā arī par tādu politiku un procedūru izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, atbilstošu
aprēķinu sagatavošanu, kas nodrošina deputātu atlīdzības kārtības atbilstību pašvaldības domes noteiktajai kārtībai, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās prasības un ierobežojumus. Vadība ir atbildīga par to, ka izlietojot

finansējumu, ir ievēroti tiesību akti, kas uz tiem attiecas.

konkrētiem mērķiem piešķirto

Pašvaldības vadība ir atbildīga arī par to, lai revidentam iesniegtā dokumentācija būtu pilnīga un pareiza. Pašvaldības vadība atbild arī par tādas iekšējās kontroles
sistēmas uzturēšanu, kas pienācīgi nodrošina, ka iepriekš minētā dokumentācija nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības

Zvērināta revidenta atbildība
Revidenti ir atbildīgi par atzinuma izteikšanu par atbilstības jautājumu “Vai pašvaldības noteiktā deputātu
atlīdzības kārtība atbilst likuma prasībām un aprēķinātais atlīdzības apmērs nepārsniedz likumā noteiktos
ierobežojumus”. Šī atbildība ietver revīzijas procedūru veikšanu atbilstoši LR Valsts kontroles sniegtajiem
metodiskajiem norādījumiem un vērtēšanas kritērijiem un to nozīmību, kā arī Starptautiskajiem Augstāko
revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI) 400 “Atbilstības revīziju veikšanas pamatprincipi” un ISSAI 4000
“Atbilstības revīzijas standarts”, lai iegūtu atbilstošus, pietiekamus un ticamus revīzijas pierādījumus. Atbilstības
jautājuma atbilstības tiesību aktiem izvērtējums tika plānots un veikts tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, kas ir
augsta, bet ne absolūta.
Atbilstības revīzijas kritēriji
Izlases veidā skatot 9 (deviņu) deputātu atlīdzību, atbilstība tika vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
- domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē, pašvaldības kārtībā noteiktais un praksē
aprēķinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus;
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-

-

-

domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, tiek uzskaitīts nostrādātais laiks un mēnešalga
tiek noteikta proporcionāli nostrādātajam laikam;
domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, pašvaldības noteiktajā kārtībā un praksē
mēnešalgas stundas likme nepārsniedz proporcionāli likumā noteiktam mēnešalgas apmēra
ierobežojumam aprēķināto likmi;
domes deputātiem pašvaldības noteiktajā kārtībā nav paredzētas un praksē netiek piešķirtas prēmijas;
domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, pašvaldības noteiktajā kārtībā nav paredzētas un
praksē netiek piešķirtas naudas balvas;
domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē, naudas balvas netiek piešķirtas bez pamatojuma
par personīgo ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā;
domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, pašvaldības noteiktajā kārtībā nav paredzētas un
netiek izmaksātas piemaksas mēnešalgai;
domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē, pašvaldības noteiktajā kārtībā nav paredzētas un
praksē netiek izmaksātas piemaksas mēnešalgai par pamatpienākumiem, par virsstundām un darbu
brīvdienās;
domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē, pašvaldības noteiktajā kārtībā paredzēto un praksē
izmaksāto piemaksu apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus;
pārskatā izdevumu kodā pēc ekonomiskās klasifikācijas EKK 1111 “Deputātu mēnešalga” ir iekļauti
visu deputātu mēnešalgas un pārējie atbilstošie izdevumi;
pārskatā izdevumu kodā pēc ekonomiskās klasifikācijas EKK 1111 “Deputātu mēnešalga” nav iekļauti
mēnešalgas izdevumi personām, kas nav domes deputāti.

Veikto procedūru apkopojums

Mūsu veikto procedūru veids un apjoms tika noteikts vadoties no “ Atbilstības revīzijas kritēriji” rindkopā definētajiem
revīzijas kritērijiem un ievērojot LR Valsts kontroles metodisko norādījumu nosacījumus. Mūsu darba uzdevums
ietvēra šādas procedūras:
1.
Iepazināmies un izvērtējām Domes deputātu atlīdzību reglamentējošos iekšējos dokumentus, darba laika
uzskaites dokumentus, sastādītos aprēķinus, sagatavotās atskaites. Revīzijas procedūras tika veiktas attiecībā uz
Pašvaldības domes 9 (deviņiem) deputātiem veiktajām izmaksām. Revīzija aptver laika posmu no 2018.gada 1.janvāra
līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Pārbaudījām vai domes deputātiem, kuri ieņem algotu amatu domē 2018.gadā :
2.1. pašvaldības kārtībā noteiktais mēnešalgas apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus:

- domes priekšsēdētājam (3127 euro)
- domes priekšsēdētāja vietniekam (2749 euro)
- komitejas priekšsēdētājam (2190 euro)
- komitejas priekšsēdētāja vietniekam (1632 euro)
- domes deputātam (1031 euro)
2.2. praksē aprēķinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus;
- domes priekšsēdētājam (3127 euro)
- domes priekšsēdētāja vietniekam (2749 euro)
- komitejas priekšsēdētājam (2190 euro)
- komitejas priekšsēdētāja vietniekam (1632 euro)
- domes deputātam (1031 euro)
3.Pārbaudījām vai domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, tiek uzskaitīts nostrādātais laiks un
mēnešalga 2018.gadā tiek noteikta proporcionāli nostrādātajam laikam:
3.1. vai nostrādātā laika uzskaites kārtība un metodes ir reglamentētas pašvaldības atlīdzības
kārtībā;
3.2. vai praksē domes deputāta, kurš neieņem algotu amatu domē, mēnešalga tiek aprēķināta
proporcionāli nostrādātajam laikam un nostrādātais laiks uzskaitē tiek atspoguļots.
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

43
4. Pārbaudījām deputātam 2018.gadā, kurš neieņem algotu amatu domē, laika vienības (dienas, stundas) likme
nepārsniedz proporcionāli likumā noteiktam mēnešalgas apmēra ierobežojumam aprēķināto likmi:
4.1. vai tā ir noteikta pašvaldības atlīdzības kārtībā un noteiktais mēnešalgas laika vienības apmērs
nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus:
- domes priekšsēdētāja vietniekam (137,44 euro/d; 17,18 euro/h)
- komitejas priekšsēdētājam (109,52 euro/d; 13,69 euro/h)
- komitejas priekšsēdētāja vietniekam (81,61 euro/d; 10,20 euro/h)
- domes deputātam (51,54 euro/d; 6,44 euro/h)
4.2. vai praksē aprēķinātais mēnešalgas apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus:
- domes priekšsēdētāja vietniekam (137,44 euro/d; 17,18 euro/h)
- komitejas priekšsēdētājam (109,52 euro/d; 13,69 euro/h)
- komitejas priekšsēdētāja vietniekam (81,61 euro/d; 10,20 euro/h)
- domes deputātam (51,54 euro/d; 6,44 euro/h)
5.Pārbaudījām vai deputātiem 2018.gadā netiek piešķirtas prēmijas:
5.1.vai pašvaldības atlīdzības kārtībā deputātiem nav paredzētas prēmijas
5.2. vai praksē deputātiem nav izmaksātas prēmijas.
6. Pārbaudījām vai 2018.gadā naudas balvu piešķiršana atbilst likuma prasībām:
6.1. vai deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, nav paredzētas un netiek piešķirtas naudas balvas.
6.1.1. vai pašvaldības atlīdzības kārtībā deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, nav
paredzētas naudas balvas
6.1.2. vai praksē deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, naudas balvas nav piešķirtas
6.2.vai deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, naudas balvas tiek piešķirtas atbilstoši likumam:
6.2.1. vai pašvaldības atlīdzības kārtībā deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, nav
paredzētas naudas balvas vai piešķirtas ar pamatojumu par personīgo ieguldījumu
6.2.2. vai praksē deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, naudas balvas nav piešķirtas vai
piešķirtas ar pamatojumu par personīgo ieguldījumu
7. Pārbaudījām vai 2018.gadā deputātiem piemaksas mēnešalgai ir atbilstošas likumam:
7.1. vai deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, nav piemaksu mēnešalgai:
7.1.1. vai pašvaldības atlīdzības kārtībā deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē,
piemaksas nav paredzētas
7.1.2. vai praksē deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, piemaksas nav aprēķinātas un
izmaksātas

-

7.2. vai deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, piemaksas ir pamatotas un to apmērs nepārsniedz
ierobežojumus:
7.2.1. vai pašvaldības atlīdzības kārtībā deputātiem, kas ieņem algotu amatu, noteiktās
piemaksas ir likumā atļautas un to apmērs nepārsniedz atļauto, tai skaitā:
- vai nav piemaksas par pamatpienākumiem
vai nav piemaksas par virsstundām un darbu brīvdienās
7.2.2. vai praksē deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, nav aprēķinātas neatļautas
piemaksas vai aprēķināto piemaksu apmērs nepārsniedz ierobežojumu, tai skaitā:
- vai nav piemaksas par pamatpienākumiem
- vai nav piemaksas par virsstundām un darbu brīvdienās
- vai noteikto piemaksu apmērs nepārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus.

8. Vai visu deputātu atbilstošie izdevumi (mēnešalga, atvaļinājuma nauda, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu )
grāmatvedības uzskaitē un sastādītajās atskaitēs ir klasificēti atbilstoši 2005.gada 27.decembra LR MK Nr.1031

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

44
“Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” nosacījumiem ekonomiskās
klasifikācijas kodā (EKK) 1111 “Deputātu mēnešalga” .
Uzskatām, ka mūsu iegūtie pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu pārbaudes secinājuma sniegšanai.

Atbilstības revīzijas secinājums
Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu attiecībā uz Vārkavas novada pašvaldības domes deputātu atlīdzību
par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim esam konstatējuši, ka Vārkavas novada
pašvaldībā noteiktā domes deputātu atlīdzības kārtība un prakse atbilst Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām un aprēķinātais atlīdzības apmērs nepārsniedz šajā
likumā noteiktos ierobežojumus.
Izmantošanas ierobežojums
Šis neatkarīgais ierobežota apliecinājuma uzdevuma ziņojums ir sagatavots Vārkavas novada pašvaldības domes
vajadzībām ir paredzēts tikai un vienīgi iesniegšanai Latvijas Republikas Valsts kontrolei un tikai, lai izpildītu LR Valsts

kontroles padomes 2018.gada 20.augustā sēdē apstiprināto deputātu atlīdzības jautājumu, kā būtisku finanšu
pārskatu pakārtotu darījumu (atbilstības jautājumu) revīzijas Nr.2.4.1.-23/2018 “Par LR 2018.gada pārskatu un
valsts un pašvaldību budžetiem” pašvaldības gada pārskatu daļā, un to nevar izmantot nekādiem citiem nolūkiem
vai iesniegt jebkādai citai trešajai pusei.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

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

Anita Kursīte (sertifikāts
nr.14.)

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

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADU

