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1. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS
Vārkavas novada dome darbojas
saskaľā ar LR likuma „Par pašvaldībām‖.
Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas
līdzekļus, saskaľā ar apstiprināto 2012. gada
budţetu un realizē tai noteiktās funkcijas
Vārkavas novada pašvaldības teritorijā.
Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju
skaits uz 2013. gada 1. janvāri bija 2328.
Vārkavas novada teritorijā ietilpst
Roţkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu
teritoriālās vienības.
Vārkavas novada teritorijā darbojas
divas pamatskolas, viena vidusskola un viena
pirmsskolas mācību iestāde. Vārkavas novadā
darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs ar
diviem kultūras namiem un piecām
bibliotēkām.
Atbilstoši
pastāvošajai
likumdošanai darbojas Sociālais dienests, Bāriľtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, pagastu Pārvaldes.
Vārkavas novadā darbojās primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse.
2012. gadā Vārkavas novada pašvaldība ļoti mazā skolēnu skaita (uz 2012. gada 1. septembri
- 24 skolēni) dēļ slēdza Vanagu pamatskolu. Ar 2012. gada 1.septembri darbu uzsāka Rimicānu PII
filiāle „Vanadziľi‖.
Visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.
Lielākos finanšu ieguldījumus prasa piedalīšanās daţādos projektos, kas saistīti ar investīciju
piesaisti.
2012. gadā tika pieľemts lēmums par autobusa iegādi, ľemot kredītu.
2012. gadā turpinājās projektu izstrādāšana investīciju piesaistīšanai no daţādiem ES
fondiem. 2012. gadā tika pabeigti šādi projekti:
 Vārkavas novada izglītības iestāţu informatizācija. Kopējā summa Ls 15286.01.
 Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana. Mēbeļu un inventāra
iegāde psihologa kabineta aprīkošanai. Attiecināmās izmaksas Ls 2012.39, ELFLA
finansējums Ls 1509.27, pašvaldības finansējums Ls 503.12 LVL.
 Sporta stadiona būvniecība Vārkavā. Attiecināmās izmaksas Ls 51609.08, ELFLA
finansējums Ls 21 106.17, pašvaldības finansējums Ls 30502.91.
 Atpūtas kompleksa ierīkošana Vārkavā. Attiecināmās izmaksas Ls 4960.00, ELFLA
finansējums Ls 4464.00, pašvaldības finansējums Ls 496.00.
 Ceļa Vanagi-Kļavinski 0.00-1.04 km rekonstrukcija Vārkavas novadā. Attiecināmās
izmaksas Ls 47800.00. ELFLA finansējums Ls 43020.00, pašvaldības finansējums Ls
15296.00.
 Ceļa Brokavski – Dolgais Bors 0.00-1.03 km rekonstrukcija Vārkavas novadā. Attiecināmās
izmaksas Ls 47350.00, ELFLA finansējums Ls 42615.00, pašvaldības finansējums Ls
15152.00.
2012. gadā turpinās šādu projektu realizācija:
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 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās‖ (paredzēts īstenot darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts‖ otrās kārtas ietvaros).
Maksimāli iespējamā summa Ls 34839.13, ko veido Ls 33811.22 bezdarbnieku ikmēneša
atlīdzība, darba koordinētāja ikmēneša dotācija Ls 1027.91.
 Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde. Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 23715.78. 100%
ESF finansējums.
 Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: vides inţenieris un sociālais darbinieks.
Attiecināmās izmaksas Ls 18500.00, ESF 100% finansējums.
 Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība. Attiecināmās izmaksas Ls
285 118.96, neattiecināmās izmaksas Ls 62726.17, ERAF finansējums Ls 242351.12, pašvaldības
finansējums Ls 42767.84.

2012. gadā iesākti projekti:
 Ceļa Vet.iecirknis – luterāľu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcija Vārkavas novadā.
Attiecināmās izmaksas Ls 55915.87, ELFLA finansējums Ls 42323.61. Pašvaldības finansējums Ls
25893.75.
 Pārvietojamā rotaļu laukuma iegāde Vārkavas novadā. Projekta kopējais finansējums Ls 6030.00,
ELFLA finansējums Ls 4448.36.
 Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Vārkavas ciemā. Projekta kopējais finansējums Ls 14931.68,
ELFLA finansējums Ls 11015.17.

Vārkavas novada dome ir galvotājs 3 privātpersonām aizľēmēja sociālajām vajadzībām
(studējošā kredīts) un 1 privātpersonai studiju maksas samaksai (studiju kredīts), kā arī SIA AADSO,
kopējā galvojuma summa Ls 25445. Kopējais kredītsaistību apmērs - Ls 147062.
Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no daţādiem ES fondiem, arī
Latvijas valsts finansētajiem projektiem.
Vislielākās problēmas un risks Vārkavas novada darbībā ir saistīts ar iedzīvotāju skaita
samazināšanos, kā arī ar vidējā līmeľa kvalifikācijas darbinieku trūkumu.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A.Vilcāne

2.VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR NOVADU
2.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2013
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

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

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece

LV90000065434

Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2013)

01.01.2012 – 31.12.2012
13 deputāti
Antra Vilcāne
Anita Brakovska (līdz 2012.gada
28.decembrim)
Elmārs Sparāns
Zenta Skuķe

288 km²
2328
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2.2. Vārkavas novada pašvaldības raksturojums
2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Roţkalnu 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 robeţojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem. Vārkavas novadu veido
Upmalas, Roţkalnu 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.

1.attēls – Vārkavas novada kaimiņu novadi
un lielākās apdzīvotās vietas.

Platība: 288 km2
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2013): 2328
Iedzīvotāju blīvums: 7,2 uz 1 km2
Teritorijas attīstības indekss (2011.gads): -1,288
Administratīvais centrs: Vecvārkava
Attālums no novada administratīvā centra līdz lielākajām pilsētām:
Līvāni – 34 km
Preiļi – 20 km
Daugavpils – 46 km
Rēzekne – 78 km
Jēkabpils – 62 km
Rīga – 202 km
Dabiskais pieaugums: -19
Migrācijas saldo: -16
Demogrāfiskā slodze: 639
Vidējā darba samaksa bruto: 345
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji: 798
5
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Nodarbinātie iedzīvotāji: 623
Bezdarba līmenis: 17,9%
Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits: 4 komercsabiedrības, 2 individuālie komersanti, 188
pašnodarbinātas personas un 135 zemnieku un zvejnieku saimniecības
Izglītības iestāţu skaits (2012./2013.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola un 1 pirmsskolas izglītības
iestāde
Skolēnu skaits novada izglītības iestādēs (2012./2013.m.g.): 196
Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā)
Valsts vietējās nozīmes autoceļi:7
Pašvaldības autoceļu kopgarums:121 km, no tiem grants segums 71%, bez seguma – 28%
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no kopējās teritorijas): 55%
Meţi (% no kopējās teritorijas): 24%

2.3.Teritoriālais iedalījums
Teritoriālās
vienības
Upmalas pagasts
Roţkalnu pagasts
Vārkavas pagasts

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

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizľem 15 9,61 km², meţi – 67,9 km², krūmāji – 9,45
km², purvi – 27,74 km², zem ūdeľiem – 9,12 km², zem ēkām un pagalmiem – 3,62 km², zem ceļiem
– 6,05 km², pārējā zeme – 4,56 km².

2.4. Iedzīvotāji
2.4.1. Dzīvesvietas deklarēšana
Deklarēta 77 personas, no tām deklarējušies elektroniski 23 personas.

2.4.2. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem. Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2013 ir 2328
(Vārkavas pagastā – 641, Upmalas pagastā – 883, Roţkalnu pagastā – 804). Sievietes – 1170; vīrieši
– 1158.

2.4.3. Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): sievietes – 120; vīrieši -122.
Darbaspējas vecumā (15-64 g.): sievietes - 707; vīrieši – 823.
Pēc darbaspējas vecuma: sievietes – 332; vīrieši – 224.

2.4.4. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra
6
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0-6 g.: sievietes – 44; vīrieši – 39.
7-18 g.: sievietes - 99; vīrieši – 107.

2.4.5. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Latvieši -2036; lietuvieši-5; igauľi – 3; baltkrievi – 4; krievi -253; ukraiľi 12;
poļi – 16; čigāni – 21; rumāľi – 2; vācieši – 2; čuvaši -1; moldāvi – 1; neizvēlēta tautība – 1;
nezināma tautība – 1.

2.4.6. Dzimstības un mirstības rādītāji
Dzimstība 2012.gads -15
Mirstība 2012.gads -20

2.4.7. Laulības
2012.gads –5.

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

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

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Vārkavas novada dome
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietniece

LV90000065434

Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2013)

01.01.2012 – 31.12.2012
13 deputāti
Antra Vilcāne
Anita Brakovska (līdz 2012.gada
28.decembrim)
Elmārs Sparāns
Zenta Skuķe

288 km²
2328

Vārkavas novada dome darbojas saskaľā 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 apstiprinātie saistošie
noteikumi Nr. 5 un ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.09.2010. sēdes
lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 22.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
pašvaldības administrācija un šādas pagasta pārvaldes:
 Roţkalnu pagasta pārvalde;
 Vārkavas pagasta pārvalde.
7
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 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA „ Preiļu slimnīca‖;
 SIA „AADSO‖.





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

3.2.Vārkavas novada domes sastāvs
Vārkavas novada dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Atbilstoši
„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam‖ ir ievēlēti 13 deputāti no daţādām
vēlētāju apvienībām: Antra Vilcāne, Mindaugas Bitinas, Anita Brakovska, Elvīra Āboliľa, Ţenija
Cirša, Helēna Ērgle, Lidija Kivleniece, Pēteris Kuzminovs, Jānis Purviľš, Zita Laizāne, Staľislavs
Malnačs, Francis Pizičs, Larija Lazdāne, Juris Lazdāns. 2012.gada 7. februārī mainījies domes
sastāvs. Deputātu pilnvaras pirms termiľa izbeidza deputāte Larija Lazdāne. Deputāta mandātu
apstiprināja Elgai Upeniecei no vēlētāju apvienības „Kopsolis‖.

3.4. Komitejas un komisijas
Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3
pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja - Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Mindaugas
Bitinas, Jānis Purviľš, Elvīra Āboliľa, Zita Laizāne, Larija Lazdāne (no 07.02.2013 - Elga
Upeniece), Staľislavs Malnačs; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - Anita
Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Ţenija Cirša, Helēna Ērgle, Lidija Kivleniece, Francis Pizičs,
Pēteris Kuzminovs; Attīstības un infrastruktūras komiteja - Lidija Kivleniece (komitejas
priekšsēdētāja), Francis Pizičs, Mindaugas Bitinas.
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.
2012.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.
Saskaľā ar Vārkavas novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī –
katra mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst.10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja
rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes.
2012.gadā notikusi 21 komiteju sēde: Finanšu komitejas sēdes - 4; Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un infrastruktūras komiteju sēdes – 6; Apvienoto komiteju
sēdes - 11. Vārkavas novada domē saľemtie dokumenti 2012.gadā: juridisko personu – 799; fizisko –
494. 2012.gadā notikušas 25 domes sēdes, tai skaitā 12 ārkārtas sēdes, kurās izskatīti 38 jautājumi;
13 kārtējās sēdes, kurās izskatīti 93 jautājumi.
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3.5.Vārkavas novada domes pārvalde
Vārkavas novada domes iestāţu personāls
Kopumā uz 2012.gada 31.decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 72 darbinieki un
13 deputāti (t.sk. – domes priekšsēdētāja): bāriľtiesa (1), pagastu pārvaldes (4), Sociālais dienests
(4), Kultūras centrs (18), lauksaimniecība (3), domes administrācija (15), sporta skola (5), komunālā
saimniecība (16), civilā aizsardzība (2), autotransporta nodaļa (5). Vārkavas novada izglītības
iestādēs 2012.gadā strādāja 71 darbinieks, no tiem 38 ir pedagoģiskie darbinieki, 33 – tehniskie
darbinieki.
Vārkavas novada domes administrācijā 2012.gadā strādāja 15 darbinieki, no tiem 10 sievietes un
5 vīrieši. Vārkavas novada domes administrācijas 5 darbiniekiem ir akadēmiskā vai otrā līmeľa
augstākā izglītība (bakalaurs vai bakalaurs ar specialitāti), 7 darbiniekiem ir vidējā profesionālā
izglītība, 3 - vidējā izglītība.
Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus un seminārus, lai darba
procesā tiktu ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās
prasības.

3.6.Vārkavas novada pašvaldības iestādes
Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes:
 Vārkavas novada dome (administrācija vai pašvaldības administrācija);
 Vārkavas novada sociālais dienests;
 Vārkavas vidusskola;
 Vanagu pamatskola;
 Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde;
 Vārkavas pamatskola;
 Vārkavas novada bāriľtiesa;
 Roţkalnu pagasta pārvalde;
 Vārkavas pagasta pārvalde.
 Vārkavas novada Kultūras centrs, kura sastāvā ir Roţkalnu kultūras nams, Vārkavas tautas
nams, Vārkavas novadpētniecības muzejs, Upmalas bibliotēka, Vanagu bibliotēka, Vārkavas
bibliotēka, Roţkalnu bibliotēka, Arendoles bibliotēka;
 Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa;
 Vārkavas novada sporta skola.

3.7. Lietvedība
2012.gadā Vārkavas novada dome saľēmusi 1288 dokumentus – 491 no fiziskām personām un
797 no juridiskām personām. Izsniegti vai izsūtīti 587 dokumenti.
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4. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
UN
TERITORIJAS
PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ
UN
PILNVEIDOŠANĀ
Vārkavas novada attīstības plānošana
2010.gada 27.decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vārkavas novada domi tika
parakstīta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/028/066 par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Vārkavas novada
attīstības programmas izstrāde‖.
2011.gada 22. februārī Vārkavas novada dome pieľēma lēmumu par Vārkavas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam izstrādi, kuras mērķis ir izvērtēt teritorijas attīstības iespējas,
izstrādāt kvalitatīvu Vārkavas novada attīstības programmu 2012.–2018.gadam, tādējādi sekmējot
novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un mērķtiecīga finansējuma izlietojuma plānošanu.
2011.gada 30.augustā tika parakstīts līgums ar SIA „Livland‖ par ekspertu pakalpojumu Eiropas
Sociālā fonda finansētā projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde‖.
Vārkavas novada dome 2012.gada 29.maija pieľēma lēmumu Nr.9,7.§. ar kuru sabiedriskajai
apspriešanai tiek nodota Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un
Vides pārskats, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiľu no šī gada 6.jūnija līdz 9.jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika publiskās apspriešanas sanāksmes:







2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Vanagos – Vanagu pamatskolā, Vanagi, Upmalas pagasts,
Vārkavas novads;
2012.gada 28.jūnijā plkst.13.00 Vecvārkava - Vārkavas novada domē, Vecvārkava, Skolas
ielā 5;
2012.gada 28.jūnijā plkst.15.00 Vārkavā – Vārkavas pagasta pārvaldes telpās, Kovaļevsku
ielā 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads;
2012.gada 29.jūnijā plkst.11.00 Piliškās – Pilišku saieta vietā, Pilskalna ielā 12-2, Vārkavas
novads;
2012.gada 29.jūnijā plkst.13.00 Arendolē – Arendoles saieta vietā, Arendole, Roţkalnu
pagasts, Vārkavas novads;
2012.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rimicānos – Roţkalnu kultūras namā, Saules iela 8,
Rimicāni, Roţkalnu pagasts, Vārkavas novads.

2012.gada 7.augustā ar Vārkavas novada domes sēdes Nr.13 lēmumu Nr.1 tika apstiprināta Vārkavas
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskats.
2012.gada 15.maijā Vārkavas novada domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.6 tika pieľemts lēmums
par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 2012.-2030.gadam.
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5. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS
5.1. Projektu īstenošana 2012.gadā
Nr.p.
k.

Projekta
nosaukums

Projekta identifikācijas Nr.
finansējums

Īstenošanas laiks

1.

Vārkavas novada
izglītības iestāţu
informatizācija

Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/596
100% ERAF finansējums,
kopējā summa 15286.01

No 01.01.2010
līdz 30.06.2012

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Psiholoģiskās
palīdzības
bērniem un
vecākiem telpu
labiekārtošana

Nr.10-03-LL12-L413101
LEADER projekts pašlaik tiek
realizēts. Mēbeļu un inventāra iegāde
psihologa kabineta aprīkošanai.
Attiecināmās izmaksas 2012.39,
ELFLA finansējums 1509.27,
pašvaldības finansējums 503.12 LVL
Vārkavas novada
Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/028
attīstības
Kopējās attiecināmās izmaksas
programmas
23 715.78 LVL,
izstrāde
100% ESF finansējums
Sporta stadiona
10-03-L32100-000252
būvniecība
Sporta stadiona būvniecība Vārkavā,
attiecināmās izmaksas 51 609.08,
ELFLA finansējums 21 106.17,
pašvaldības finansējums 30 502.91
LVL
Atpūtas
Nr.11-03-LL12-L413201-000007,
kompleksa
attiecināmās izmaksas 4 960.00,
ierīkošana
ELFLA finansējums 4464.00 LVL,
Vārkavā
pašvaldības finansējums 496.00 LVL
Speciālistu
Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012
piesaiste Vārkavas Speciālisti: vides inţenieris un
novadā
sociālais darbinieks,
attiecināmās izmaksas 18 500.00
LVL, ESF 100% finansējums
Vārkavas novada
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/CFLA/099
Vecvārkavas
Attiecināmās izmaksas 285 118.96
ciema
LVL, neattiecināmās izmaksas
ūdenssaimniecības 62 726.17 LVL,
attīstība
ERAF finansējums 242 351.12 LVL,
pašvaldības finansējums 42 767.84
LVL
Ceļa VanagiNr.11-03-l32100-000170
Kļavinski 0.00Attiecināmās izmaksas 47 800.00
1.04 km
LVL,
rekonstrukcija
ELFLA finansējums 43 020.00 LVL,

No 01.03.2011
līdz 01.03.2012

No 27.12.2010
līdz 30.06.2013

No 01.09.2010
līdz 30.112012

No 9.06.2011
līdz 30.08.2012

No 19.05.2011
līdz 30.06.2013

No 27.10.2011
līdz 22.10.2013

No 10.02.2012
līdz 30.11.2012
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Vārkavas novadā

pašvaldības finansējums 15 296.00
LVL
Nr.11-03-L32100-000177
Attiecināmās izmaksas 47 350.00
LVL,
ELFLA finansējums 42 615.00 LVL,
pašvaldības finansējums 15 152.00
LVL

9.

Ceļa Brokavski –
Dolgais Bors
0.00-1.03 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā

10.

Pārvietojamā
rotaļu laukuma
iegāde Vārkavas
novadā
Brīvdabas estrādes
rekonstrukcija
Vārkavas ciemā

11.

12.

Ceļa Vet.iecirknis
– luterāľu baznīca
0.00-2.1 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā

Nr.12-03-LL12-L413201-000008,
projekta kopējais finansējums 6030.00
LVL,
ELFLA finansējums 4448.36 LVL
Nr. 12-03-L32100-000023
Projekta kopējais finansējums
14 931.68 LVL,
ELFLA finansējums 11 015.17 LVL
Nr.11-03-L32100-000175
Attiecināmās izmaksas 55 915.87
LVL,
ELFLA finansējums 42 323.61 LVL,
pašvaldības finansējums 25893.75
LVL

No 10.02.2012
līdz 30.12.2012

No 01.10.2012
līdz 30.05.2013

No 01.10.2012
līdz 01.10.2013

No 10.02.2012
līdz 30.11.2013

6. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2012. GADĀ
IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS
BUDŢETS
6.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji latos
Posteľa nosaukums

Pret
iepriekšējo
gadu (%)
105,2
107,1
99,6

Apstiprināts
budţets 2013.g.

87,5
147,7
59,8
121,0

920
500
5500
16957

0
852957
500

105,6

673631

8806

101,9

7000

2011.g
budţeta
izpilde
Ieņēmumi kopā
1205340
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 264699
Nekustamā īpašuma nodoklis
82114
Ieľēmumi no īpašuma
0
Valsts (pašvaldību) nodevas
1204
Naudas sodi
3289
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
18499
Maksas pakalpojumi
18902

2012.g.
budţeta
izpilde
1267494
283582
81791
0
1054
4857
11064
22883

Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budţeta transferti
No valsts budţeta daļēji
finansēto atvasināto publisko
personu un budţeta
nefinansēto iestāţu transferti
Pašvaldību budţeta transferti

0
807998

8635

1050930
272464
73958
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6.2. Vārkavas novada pašvaldības izdevumu rādītāji latos
Posteľa 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

2011.g.
budţeta
izpilde
1288410

2012.g.
budţeta
izpilde
1183488

Pret
Apstiprināts
iepriekšējo budţets 2013.g.
gadu (%)
91,8
1263709

169039
6980
180140
4151
189975

202845
11494
212955
7839
122498

120
164,7
118,2
188,8
64,5

216564
11209
361334
8083
119764

122
127016
431991
178996

353
89850
412866
122788

289,3
70,7
95,6
68,6

0
89823
334533
122399

6.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Posteľa nosaukums
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atalgojums
No pamatbudžeta izdevumiem
Darba devēja VSAOI
No pamatbudžeta izdevumiem
Komandējumi un dienesta braucieni
No pamatbudžeta izdevumiem
Pakalpojumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Krājumi, materiāli, energoresursi,
biroja preces
No pamatbudžeta izdevumiem
Izdevumi periodikas iegādei
No pamatbudžeta izdevumiem
Nodokļu maksājumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Procentu izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Subsīdijas un dotācijas
No pamatbudžeta izdevumiem
Sociālie pabalsti
No pamatbudžeta izdevumiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
No pamatbudžeta izdevumiem
Kapitālie izdevumi
No pamatbudžeta izdevumiem
Transferti kapitālajiem izdevumiem
No pamatbudžeta izdevumiem

2011.g
budţeta
izpilde
1288410

2012.g.budţeta Apstiprināts
izpilde
budţets 2013.g.
1183488

1263709

470022
36.48%
113826
8.83%
491
0.03%
163092
12.65%
128055

489567
41,36%
119228
10,07%
954
0,08%
145075
12,26%
118523

497473
39,36%
118350
9,36%
1440
0,11%
110158
8.71%
75412

9.93%
1448
0.11%
483
0.03%
16114
1.25%
1250
0.09%
130150
10.10%
37872
2.93%
225538
17.50%
0
0

10,01%
2027
0,17%
964
0,08%
14043
1,19%
9895
0,83%
82306
6,95%
42996
3,63%
157910
13,34%

5,96%
1636
0,13%
3000
0,24%
12240
0,96%
61
0,01%
85450
6,76%
30000
2,37%
328489
25,99%

0
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6.4.Vārkavas novada pašvaldības speciālā budţeta ieņēmumu un
izdevumu rādītāji latos
Posteľa nosaukums

2011.g.budţeta 2012.g.
izpilde
budţeta
izpilde
42951
37008
1101
1194
41850
35813
0
1

Pret
iepriekšējo
gadu %
86,1
108,4
85,5

Apstiprināts
budţets 2013.g.

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi
Kapitālie izdevumi

47187

41930

88,8

36168

2299
554
33131
156
11047

2564
571
26084
711
12000

111,5
103,1
78,7
455,7
108,6

2670
645
29253
3600
0

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

47187

41930

88,8

36168

45842
1345

40862
1068

89,1
79,4

34943
1225

IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Pārējie nenodokļu ieľēmumi

33312
1000
32312

6.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budţets latos
Rādītāji
Ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi naudā
Naturālā veidā saľemtie ziedojumi un
dāvinājumi
Izdevumi

2012.g.budţeta
izpilde
1663
766
897

2011.g.budţeta izpilde

242

161

1713
1035
678

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

Valsts
kase
Valsts
kase

Mērķis

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Vārkavas
vidusskolas ēkas
remonts
Vārkavas
vidusskolas ēkas
renovācijas
pabeigšana

30.05.2003.

20.05.2023.

08.04.2004.

20.03.2024.

Valūta

2012.g.
sākumā

2012.g. beigās

LVL

Aizņēm.
līguma
summa
LVL
100000

59040

53920

LVL

60000

38670

35510
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Roţkalnu
kultūras nama
remonta
apmaksa un
krēslu iegāde
Valsts
Atdzelţošanas
kase
stacijas
rekonstrukcija
Vārkavas
pagasta
Vārkavas ciemā
Swedbank Finanšu līzings
Līzings
automašīnas
iegādei
Valsts
Atdzelţošanas
kase
stacijas
rekonstrukcija
Vārkavas
pagasta
Vārkavas ciemā
Valsts
Vieglās
kase
automašīnas
iegāde
Valsts
kase

17.09.2008.

20.09.2018.

LVL

90000

60750

51750

20.11.2008.

20.11.2013.

LVL

5251

2461

1221

17.09.2008.

30.09.2012.

EUR

9980

1596

0

04.09.2008.

20.08.2013.

LVL

9094

3744

1604

04.09.2008.

20.08.2013.

LVL

17323

7133

3057

Kopā

303439

173394

147062

6.6.2. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem

Aizņēmējs

Parakstīš.
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Galvojuma
summa

Neatma
ksātā
summa,
kurai
nav
iestājies
maksāš.
termiņš
2012.g.
sākumā

Neatmaks
ātā
summa,
kurai nav
iestājies
maksāšan
as termiņš
2012.g.bei
gās

Aizdevējs

Mērķis

A/s Parex
banka
A/s Parex
banka
A/s Parex
banka
Finanšu
ministrija

Studiju kredīts

Privātpersona

11.02.2006

14.06.2021

LVL

2880

846

789

Aizľēmēja
soc.vajadz.
Aizľēmēja
soc.vajadz.
Proj. Sadz.atkrit.
apsaimniekošana
Dienvidlatg.reģionā

Privātpersona

17.11.2006

14.06.2021

LVL

4000

1253

1187

Privātpersona

27.11.2006

14.06.2020

LVL

1800

596

520

SIA AADSO

05.12.2006

13.12.2026

LVL

28259

24583

22949

Kopā

38139

27278

25445
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6.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi
6.7.1. Debitoru parādi latos
Posteľa nosaukums
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk.
Prasības pamatbudţeta norēķiniem
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi nedrošiem debitoru
parādiem
Prasības par nekustamā īpašuma
nodokli
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

2012.gads
50238
12086
9055
-4190

2011.gads
44892
12912
8985
-4190

Izmaiľas (+,-)
5346
-826
70

30167

23914

6253

3120

3271

-151

2012.gads
639536
465640
123900
341740

2011.gads
477196
310203
147062
163141

Izmaiľas (+,-)
162340
155437
-23162
178599

173896
23162

0
166993
24736

6903
-1574

63312

41251

22061

6.7.2. Kreditoru parādi latos
Kreditori
Kreditori kopā
1.Ilgtermiņa saistības
1.1.Ilgtermiľa aizľēmumi
1.2.Ilgtermiľa nākamo periodu
ieľēmumi
1.3.Pārējās ilgtermiľa saistības
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiľa aizľēmumi un
ilgtermiľa aizľēmumu īstermiľa daļa
2.2. Īstermiľa saistības pret
piegādātājiem un darbuzľēmējiem
2.3. Īstermiľa saistības par
saľemtajiem avansiem
2.4. Īstermiľa uzkrātās saistības
2.5. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izľemot nodokļus)
2.6. Nodokļi un sociālās
apdrošināšanas maksājumi
2.7. Pārējās īstermiľa saistības
2.8. Nākamo periodu ieľēmumi

2638

0

2638

26470
23435

30483
20268

-4013
3168

16965

13626

3339

0
17914

1596
35033

-1596
-17119

6.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2012.
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā
Līdzdalība SIA Preiļu slimnīca
Kopā

3630
22029
25659
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6.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā
novērtējums
Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2012.gadā
Īpašuma nosaukums

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

Atlikusī
Iegāde,
vērtība palielinājums
gada
2012. gadā
sākumā
1448042
145246

Izslēgts
2012.g.

Nolietojums

Atlikusī vērtība gada
beigās

647

147593

1445048

14650
87581
45362

0
368847
468412
422630

0
383497
460256
432444

95737
35548

171845
6830

13961
7710

647
0

0
0

185159
14540

50760

121431

131285

0

40906

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir zeme un meţaudze 619,33 ha kopplatībā ar bilances vērtību
199579 Ls, kas pa lietojuma veidiem sadalās šādi:
 zeme zem ēkām un būvēm
154.95 ha
84282.00
 kultivētā zeme
38,81 ha
9170,00
 atpūtai un izklaidei
 izmantojamā zeme
36.9 ha
1476.00
 meţaudze
42,22 ha
14420,00
 pārējā zeme
346,45 ha
90231,00
No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme 39,42 ha
platībā ar kadastrālo vērtību 32527 Ls, meţaudze 33.5 ha platībā ar kadastrālo vērtību 10433,81 Ls,
nedzīvojamās ēkas ar vērtību 254496,34 Ls, ceļi ar vērtību 61094,21 Ls.

6.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2012. gadā

Zeme
Ēkas
Kopā

Parāds
(uz 01.01.2012.)
22401
1513
23914

Aprēķins

Samaksāts

67759
20285
88044

62381
19410
81791

Parāds
(uz 01.01.2013.)
27779
2388
30167

Samaksāta kavējuma nauda Ls 3980. Kopā aktīvie īpašumi 1827.
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7. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2012.GADĀ
7.1. Pieņemtie saistošie noteikumi
 2012.gada 27.janvāra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.32 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobeţošanu Vārkavas novada administratīvajā
teritorijā 2012. gadā‖;
 2012.gada 31.janvāra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā
bezdarbniekus iesaista algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Vārkavas novada pašvaldībā‖;
 2012.gada 31.janvāra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 36 „Grozījumi 2010.
gada 23. februāra saistošajos noteikumos „Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
―Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā‖‖;
 2012.gada 27.marta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.37 „Grozījumi
2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos „Vārkavas novada domes saistošie noteikumi
Nr.12 „par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā‖‖‖;
 2012.gada 29.maija Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.41 „Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves‖;
 2012.gada 29.maija Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.39 „Grozījumi 2011.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29 „Vārkavas novada administratīvās atbildības
noteikumi‖‖;
 2012.gada 29.maija Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.38 „Grozījumi 2011.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība Vārkavas
novadā‖‖;
 2012.gada 24.jūlija Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.42 „Grozījumi 2010.gada
23.februāra saistošajos noteikumos „Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā‖‖‖;
 2012.gada 7.augusta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.43 „Kustamā un
nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas)
statusam‖;
 2012.gada 25.septembra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 44 „Par pašvaldības
atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās‖;
 2012.gada 23.oktobra Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.46 „Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu Vārkavas
novadā‖;
 2012.gada 23.oktobraVārkavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.47 „Par 2010.gada
28.septembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā‖
atzīšanu par spēku zaudējušiem‖‖.
* Nav minēti saistošie noteikumi par budžetu, jo tiem visa gada garumā var būt
grozījumi.
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7.2.Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2012.gadā

Līguma priekšmets

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Paziľojuma
publikācijas
datums
Iepirkumu
uzraudzības
biroja mājas
lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiľš

Iepirkuma
uzvarētāja
nosaukums

Līgumcena
LVL (bez
PVN)

Līguma
izpildes
termiľš

Dokumentu
vadības sistēmas
iegāde,
uzstādīšana,
uzturēšana,
lietotāju apmācība
Vārkavas novada
domes vajadzībām

VND/2012/01

16.01.2012

27.01.2012

AS „RIX
2050.00
Technologies‖

31.12.2012

Ugunsdrošības
signalizācijas
sistēmu tehniskā
apkalpošanas
nodrošināšana
Vārkavas novada
pašvaldības
iestādēm

VND/2012/02

20.01.2012

31.01.2012

SIA
„ALIGVA‖

662.55

31.12.2013

Autoservisa
pakalpojumi
Vārkavas novada
pašvaldības
autotransportam
pēc
nepieciešamības

VND/2012/03
ERAF

02.02.2012

14.02.2012

SIA
„E.M.B.R‖

16 229.50

31.12.2013

Interneta
pakalpojumu
nodrošināšana
Vārkavas novada
pašvaldības
iestādēm

VND/2012/04

02.02.2012

21.02.2012

Iepirkums
pārtraukts

Vārkavas novada
pašvaldības
informatīvā
izdevuma
„Ozolupe‖
iespiešana,
saiľošana un
piegāde

VND/2012/05

13.02.2012

24.02.2012

Iepirkums
pārtraukts

Būvprojekta

VND/2012/06

01.03.2012

14.03.2012

SIA

37 905.94

30.11.2012
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izstrāde un
ELFLA
būvniecība
projektam „Ceļa
Brokavski-Dolgais
Bors 0.00-1.03 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā‖
Būvprojekta
VND/2012/07
izstrāde un
ELFLA
būvniecība
projektam „Ceļa
Vanagi-Kļavinski
0.00-1.04 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā‖
Vārkavas novada
pašvaldības
autoceļu un ielu
greiderēšanas un
kopšanas darbi
2012.gadā

VND/2012/08

„Ošukalns‖

05.03.2012

07.03.2012

16.03.2012

20.03.2012

SIA
„MIKOR‖

AS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs‖
Jēkabpils
ceļu rajonu
SIA „SAU‖

44 977.17

15.11.2012

7350.00

30.11.2012

1310.20

Būvprojektu
VND/2012/09
aktualizācija un
ERAF
izstrāde saskaľā ar
ekspertīzes
atzinumu projekta
„Vārkavas novada
Vecvārkavas
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība‖ ietvaros
un būvdarbu
autoruzraudzības
veikšana

08.03.2012

08.03.2012

SIA „PRO
VIA‖

8780.00

30.04.2012

Būvprojekta
VND/2012/10
izstrāde un
ELFLA
būvniecība
projektam „Ceļa
Vet. Iecirknis –
luterāľu baznīca
0.00-2.1 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā‖

23.04.2012

08.05.2012

SIA
„Ošukalns‖

55 915.87

28.09.2013

Krēslu piegāde
Vārkavas novada

27.04.2012

11.05.2013

SIA
2 655.00
„VANPRO‖

VND/2012/11

25.05.2012
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Kultūras centra
Vārkavas
vidusskolas
vajadzībām
Projekta „Vienotas VND/2012/12
apkures sistēmas
izveide
pašvaldības ēkām
Vārkavas ciemā‖
tehniskā projekta
izstrādei un
būvniecībai

06.06.2012

20.06.2012

Iepirkums
pārtraukts

Projekta
VND/2012/13
„Ūdenssaimniecīb ERAF
as attīstība
Vārkavas novada
Vecvārkavas
ciemā‖
būvniecības darbu
veikšana

02.07.2012

17.08.2012

Iepirkums
pāŗtraukts

Projekta „Ceļa
VND/2012/14
Brokavski-Dolgais ERAF
Bors 0.00-1.03 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā‖’
būvdarbu
būvuzraudzības
veikšana

29.06.2012

Projekta
VND/2012/15
„Vārkavas novada ERAF
Vecvārkavas
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība‖ būvdarbu
būvuzraudzības
veikšana

29.06.2012

Projekta „Vienotas
apkures sistēmas
izveide
pašvaldības ēkām
Vārkavas ciemā‖
tehniskā projekta
izstrādei
Autobusa piegāde
Vārkavas novada
pašvaldībai
skolēnu

VND/2012/16

VND/2012/17

21.08.2012

11.09.2012

Iepirkums
pāŗtraukts

11.07.2012

28.08.2012

09.10.2012

SIA
5 400.00
„Sistēmeksp
erts‖

SIA
„Siltumtehse
rviss‖

SIA
„Latursus‖

1 500.00

71 900.00

Līdz pilnīgai
darbu
pabeigšanai

28.09.2012

100
kalendārās
dienas no
līguma
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pārvadāšanai

noslēgšanas

Malkas piegāde
VND/2012/18
Vārkavas novada
pašvaldības iestāţu
vajadzībām
2013.gadam

26.09.2012

09.10.2012

SIA „AJ
partneri‖

Elektroenerģijas
piegāde Vārkavas
novada
pašvaldības
vajadzībām
2013.gadam

VND/2012/19

22.10.2012

28.11.2012

SIA „Enefit‖

Piepūšamās
atrakcijas piegāde
projekta
„Pārvietojamā
rotaļu laukuma
iegāde Vārkavas
novadā‖ ietvaros

VND/2012/20

25.10.2012

06.11.2012

SIA „LGK
atrakcijas‖

3600.00

30.04.2013

Sadzīves atkritumu VND/2012/21
savākšana un
izvešana Vārkavas
novadā

04.12.2012

18.12.2012

SIA „Preiļu
saimnieks‖

46 183.50

31.12.2015

Būvniecība
VND/2012/22
projektam „Ceļa
Vet. iecirknis –
luterāľu baznīca
0.00-2.1 km
rekonstrukcija
Vārkavas novadā‖

06.12.2012

18.12.2012

SIA „SAU‖

61 943.77

27.09.2013

Vārkavas novada VND/2012/23
pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi
ziemas sezonai

13.12.2012

27.12.2012

z.s. „Jaunie 448.80
Kauparnieki‖
SIA „SAU‖

7225.00

28.06.2013

12
kalendārie
mēneši no
īguma
noslēgšanas

15.04.2014

210.80

7.3. Vārkavas novada pašvaldības autoceļu stāvoklis
7.3.1. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi
2012.gadā
2012.gadā Vārkavas novada pašvaldība slēdza līgumus par šādu autoceļu pārľemšanu
apsaimniekošanā:
 Stradišķi – Mukāni (0,5 km);
 Kvedervecumi – Krievu purvs (1,8 km);
 Lidlauks – Ašenieki (1,8 km);
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 Andiľi – Gadzāni (3,2 km).
Rekonstruēti pašvaldības autoceļu posmi:
 Raunieši – Slapkava – Mačāni 2.21 – 4.43 km;
 Vanagi – Kļavinski 0.00 – 1.04 km.
Atjaunots grants segums:
 ceļam Kvedervecumi – Romānvecumi (150 m).
Izbūvēta caurteka uz ceļa:
 Pūgaiľi – Egļupe.
Izbūvēta caurteka un grāvji uz ceļa:
 Dovole – Piliškas.

7.3.2. Vārkavas novada pašvaldības autoceļu sakārtošanas plānotie pasākumi
2013.gadā
1) Ceļa Veterinārais iecirknis – luterāľu baznīca izbūve;
2) ceļa Kazēri – Dzeľi tehniskā projekta izstrāde.

7.4.Vārkavas novada Sociālais dienests
Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma, pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības sniegšanu
Vārkavas novadā‖.
2012.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garanēta minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, kurš
valstī bija noteikts Ls 40.00 pieaugušajām personām un Ls 45.00 lati bērniem. 2012.gadā Sociālajā
dienestā griezušies ar lūgumu pēc palīdzības 351 ģimene.
Izmaksātie pabalsti 2012.gadā:
Kopā izlietots: Ls 51264
Ģimeņu skaits: 351
Personu skaits: 580
GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: Ls 25244
Dzīvokļa pabalsts: Ls 2300
Pusdienu apmaksa skolā: Ls 10758
Bērnu izglītošana: Ls 1485
Vienreizējie medicīnas pabalsti: Ls 1597
Pabalsts audţuģimenēm: Ls 2520
Uzturēšanās aprūpes iestādē: Ls 8050
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: Ls 1070
Aprūpes pabalsts tiek nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt
un kuriem nav likumīgu apgādnieku, Vārkavas novadā tā ir materiāla palīdzība Ls 15 vai Ls
25 apmērā: Ls 3730
Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: Ls 265
Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: Ls 1800
Apbedīšanas pabalsts: Ls 347
Pabalsts pēc ieslodzījuma: Ls 50
Sociālais dienests sadarbojas ar:
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 Valsts Nodarbinātības aģentūras Preiļu nodaļu;
 Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļu (tika organizēta pārtikas paku sadale);
 AS ‖Latvenergo‖ un „Latvijas Pašvaldību savienību‖- ģimenes saľēma
dāvinājumu ‖Elektrības norēķinu kartes - 500 kWh.

7.5. Vārkavas novada bāriņtiesa
Vārkavas novada bāriľtiesa ir apkopojusi 2012. gada rezultātus pa bāriľtiesas galvenajiem
darbības virzieniem.
2011. gadā Vārkavas novada bāriľtiesa, aizstāvot bērna personiskās un mantiskās intereses
attiecībās ar vecākiem un citām personām, savas kompetences robeţās ir pieľēmusi 25 lēmumus:
- tajā skaitā 12 lietās pieľemts lēmums par bērna aprūpes tiesību atľemšanu vecākiem un par
aprūpes tiesību atjaunošanu. Pārskata gadā 2 mātēm un 2 bērnu tēviem atľemtas bērnu aprūpes
tiesības, atľemtas aprūpes tiesības 4 nepilngadīgo bērnu vecākiem. Aprūpes un aizgādības tiesību
atľemšana tiek piemērota gadījumos, kad ilgstošs darbs ar ģimeni nepalīdz tai atjaunot
funkcionēšanas spējas, vai arī gadījumos, kad bērnu veselība un dzīvība ir apdraudēta. Atjaunotas
aprūpes tiesības 4 nepilngadīgo bērnu vecākiem. Pieľemti 3 lēmumi par lietas ierosināšanu tiesā par
aizgādības tiesību atľemšanu.
- 1 lēmums aizgādľa atcelšanu mantojumam, 1 lēmums pieľemts par aizbildľa atlaišanu no
aizbildľa pienākumu veikšanas, 3 lēmumi par atzinuma sniegšanu aizbildľa statusam, 2 lēmumi par
nepilngadīgo aprūpes laika pagarināšanu audţuģimenē, 3 lēmumi par nepilngadīgo mantas
pārvaldīšanas lietām, 3 lēmumi par nepilngadīgo atļauju uzturēšanās ģimenē.
Bāriľtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā šajā gadā netika iesniegti.
Ārpusģimenes aprūpē (audţuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) kopumā atrodas 18
(septiľpadsmit) novada bērni. Šobrīd Bāriľtiesas pārraudzībā ir 9 aizbildņu ģimenes, kuras audzina
14 (četrpadsmit) aizbildnībā esošos bērnus, no tiem 1 (viens) aizbildnis ir bērnu vecvecāki, 4 (četri)citi radinieki, 4 (četri) aizbildľi - sveši cilvēki.
Aizbildľiem katru gadu jāiesniedz atskaites par nepilngadīgo audzināšanu, veselību, mantas
saglabāšanu un tās sastāvu. Ne retāk kā reizi gadā tiek apsekoti visi aizbildnībā esošie bērni,
noskaidrots bērnu un aizbildľu viedoklis par savstarpējām attiecībām, problēmām audzināšanā un
izglītošanā, meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot gadījumus, kad bērniem
netiek nodrošināta pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildľa atcelšanu no
pienākumu pildīšanas.
Bāriľtiesa reizi gadā apseko 2 bērnus, kuri ievietoti audţuģimenē Viļakas novadā, 1 bērnuZilupes novada audţuģimenē, kā arī sadarbojas ar vietējo bāriľtiesu, kura seko nepilngadīgo dzīves
un audzināšanas apstākļiem audţuģimenē.
Bāriľtiesu likuma 17.panta 5.punkts paredz bāriľtiesai informēt pašvaldības sociālo dienestu
vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Vairāk kā par piecām ģimenēm, ar desmit bērniem
tika paziľots un lūgts novada Sociālajam dienestam veikt sociālo darbu.
Darbs ar ģimenēm un bērniem tiek plānots tā, lai visu institūciju sadarbības rezultātā bērni no
ģimenes būtu jāizľem tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī lai varētu ģimenēs atgriezt tos
bērnus, kuri ir agrāk tikuši nodoti ārpusģimenes aprūpē: aizbildnībā, audţuģimenē.
Bāriľtiesa sniegusi daţādas konsultācijas iedzīvotājiem: gan vecākiem, gan bērniem, bērnu
tiesību aizsardzības un notariālo apliecinājumu, mantojuma kārtošanas jomā.
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Pārskata gadā ir palielinājies lēmumu skaits vecāku aprūpes tiesību atľemšanas jomā, kur
savukārt aprūpes tiesību atjaunošanas gadījumu - nav. (Minētā situācija saistīta ne tikai ar
ekonomisko situāciju valstī, bet arī ar vecāku bezatbildību, nolaidību, izglītības, zināšanu un
prasmju trūkumu bērnu audzināšanas jautājumos un pārējās dzīves jomās, alkoholismu un
personības degradēšanos, līdzatkarību, kur parādās arī fiziska, emocionāla vardarbība ģimenē!)
Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriľtiesas
kompetences jautājumos un ar fiziskām personām bāriľtiesas kompetences jautājumos veido 94
dokumenti, savukārt bāriľtiesā saľemto dokumentu skaits ir 73.
Bāriľtiesas priekšsēdētāja pārskata gadā veikusi 113 notariālos apliecinājumus: pilnvaras,
kopiju apstiprināšana, parakstu apstiprināšana, līgumu un lūgumu zemesgrāmatai sastādīšana un
apstiprināšana, testamenta un citu darījuma dokumentu sastādīšana, iekasēta valsts nodeva: 622,LVL.

7.6. Roţkalnu pagasta pārvalde
7.6.1. Roţkalnu pagasta pārvaldē paveiktie darbi 2012.gadā
1. Izremontēta telpa pagrabstāvā.
2. Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007‖ piedalījāmies projekta „Mācāmies kopā darot‖
realizēšanā.
3. Piedalījāmies projektā iedzīvotāji veido savu vidi „Bērnu aktīvai atpūtai drošu vidi‖ izpildē.
4. Kopā ar pirmskolas iestādes vecākiem piedalījāmies CaparolBaltika un būvniecības nama
„Kurši‖ projektu konkursā, bērnudārzu atjaunošanai „Nāk draugi izkrāsot bērnību‖
īstenošanā.
5. Rimicānu skolas 100 gadu jubilejas pasākuma organizēšanā.
6. Uzturētas kārtībā sešas kapsētas un divi dievnami.
7. Veikts kosmētiskais remonts sociālajā dzīvokli.
8. Ūdenstorľa demontāţa Rimicānos.

7.6.2.Roţkalnu pagasta pārvaldes ieplānotie darbi 2013.gadā
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piedalīties „Biedrības 2007‖ LEADER projektā sporta laukuma atjaunošanā.
Atjaunot dzīvţogu pie pašvaldības.
Piedalīties Rimicānu PII telpu remontā.
Košumkrūmu un puķu dobju atjaunošana un pilnveidošana.
Palīdzēt uzturēt kārtībā divus dievnamus un sešas kapsētas.
Piedalīties Roţkalnu un Arendoles bibliotēku akreditācijas sagatavošanā.

7.7.Vārkavas pagasta pārvalde
Aprīlī noslēdzās projekts „Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu
labiekārtošana‖, kas tika iesniegts Eiropas fonda lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas
daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana‖. Projekta realizācijas gaitā Kovaļevsku ielā 6, Ģimenes
palīdzības centrā, tika aprīkotas divas telpas psihologa pieľemšanām. Kopš maija ikvienam novada
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iedzīvotājam šeit ir iespēja saľemt psihologa konsultāciju. Diviem bērniem tika veikta psiholoģiskā
rehabilitācija dzīvesvietā.
Vasaras mēnešos tika realizēts projekts, kurš guva atbalstu konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi‖. Jauniešu grupa „Bez stereotipiem‖, iesaistot bibliotekāri un pagasta pārvaldi, iekārtoja savu
radošo darbnīcu aktīviem pusaudţiem un jauniešiem, to aprīkojot ar datoru, divām ģitārām, spoguli,
skatuvi un mēbelēm. Telpu aktīvi izmanto arī bibliotēkas pasākumu organizēšanai.
Septembrī tika pieľemts ekspluatācijā jauns stadions, kurš ir uzbūvēts ar Eiropas Savienības
fonda ELFLA atbalstu. Stadiona centrālais laukums ir ierīkots kā futbola laukums, kuram visapkārt ir
250 m garš skrejceļš, stadiona malā ir ierīkots 100 m skrejceļš sprinta disciplīnai, kā arī ierīkoti
tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektori. Stadionu paredzēts labiekārtot nākošajā gadā,
izbūvējot nojumi un soliľus.
Novembrī noslēdzās projekts „Atpūtas kompleksa ierīkošana Vārkavā‖. Projekta ietvaros
izveidotas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietas. Iepretim daudzdzīvokļu mājām mazajiem
bērniem tika izveidots bērnu rotaļu laukums ar slīdkalniľu, kāpnēm un šūpolēm uz atsperes. Uz
pļaviľas pie vasaras estrādes ir izvietos vingrošanas komplekss bērniem un jauniešiem. Projekta
ietvaros tika iegādāts traktors Stiga Park Compakt komplektā ar raideru un sniega lāpstu, lai vasaras
un ziemas periodā atpūtas laukumi būtu sakopti un pieejami apmeklētājiem.
Lai varētu sakārtot īpašumtiesības un ierakstīt nekustamos īpašumus, zemesgrāmatā tika
veikta 3 zemes gabalu uzmērīšana un ēku inventarizāciju.
Regulāri tiek sakoptas un uzturētas kārtībā četras kapsētas.
Vārkavas pagasta pārvaldē 2012. gadā saskaľā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu
filiāles un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanu ik mēnesi tika paredzēts nodarbināt 7 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanai. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un
labiekārtošanā, remontdarbos kā arī daţādos palīgdarbos skolā.
2012. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkoti četri Valsts Probācijas dienesta klienti
piespiedu darbu veikšanai.
Vārkavas pagasta iedzīvotāji tika aicināti aktīvi līdzdarboties notiekošajam pagastā un
novadā, apmeklējot iedzīvotāju sapulces un novada attīstības programmas apspriešanu, kuras tika
organizētas pagasta lielākajos ciemos Vārkavā un Piliškās.
Vārkavas pagastā aktīvi darbojas biedrība „Pūces māja‖. 2013.gadā paredzēts renovēt
Vārkavas pagasta brīvdabas estrādi.

7.8.Vārkavas novada Kultūras centrs
Vārkavas novada Kultūras centrā vienkopus darbojas Roţkalnu kultūras nama Vārkavas
tautas nama kultūras darba speciālisti ar mērķi sniegt daudzfunkcionālus kultūras pasākumus,
saglabājot iedibinātās tradīcijas un veidojot jaunus un interesantus pasākumus. Novada kultūras
aktivitātēm tiek izmantots Roţkalnu kultūras nams, Vārkavas tautas nams, Kultūras centra zāle,
divas brīvdabas estrādes (Vārkavas pagasta estrāde un Vecvārkavas estrāde), Arendoles parks, IAC
„Vanagi‖ zāle, Arendoles saieta zāle un parks, Pilišku saieta telpas.
Kultūras norises 2012.gadā
Norišu skaits

Norises
Valsts un tradicionālie svētki

8

Aptuvenais
apmeklētāju skaits
1180
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koncerti
izrādes
izstādes
Izklaides sarīkojumi
Citi

4
5

580
440

8
2

860
70

Valsts un tradicionālie svētki

8

Aptuvenais
apmeklētāju
skaits
1180

Komunistiskā genocīda upuru piemiľas
dienas pasākums
Ģimeľu svētki, veltīti valsts dibināšanas
gadadienai
Valsts svētki
Līgo pasākums
Pēterdiena Pilišku pilskalnā
Pilngadības svētki
Bērnības svētki
Ziemassvētku pasākums
Koncerti
„Dzīves virpulī‖ jubilejas koncerts

1

80

1

100

1
1
1
1
1
4
1

300
100
50
250
150
150
560
100

Sieviešu dienai veltīts koncerts
„Dziedi līdzi!‖
Puncuļu ģimenes koncerts
Izrādes
Preiļu amatierteātra kopas izrāde
Upmalas teātra draugu kopas izrāde
Vorkavys pogosta zvaigzne
Rūţkolnu pogosta zvaigzne
Pirātu šovs
Izklaides sarīkojumi
Gada nogales balle
Amatierteātru saiets
Lauksaimnieku balle
Adrenalinšovs
Pasākums Vecvārkavas estrādē
Trakākā ballīte Upmalā
Pie atmiľu ugunskura
Vecvārkavas estrādes sezonas atklāšana

1
1
1
5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

180
100
180
440
80
180
60
70
50
860
100
30
100
200
120
100
30
180

Citi
Bērniem (Ziemassvētku eglīte) (rotaļu
diena)

2

70

Norise

Norišu skaits
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Amatiermākslas kolektīvi
Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos un interešu pulciľos. Pie katras kultūras iestādes darbojas daţādu nozaru
kolektīvi. Roţkalnu kultūras namā uz mēģinājumiem sanāk jauktais vokālais ansamblis „Savādi gan‖
(dalībnieku skaits 15), senioru deju kopa „Dzīves virpulī‖ (dalībnieku skaits 14), Arendoles
bibliotēkas telpās mēģina folkloras kopa „Dzeipurs‖ (dalībnieku skaits 8). Vārkavas pagasta
amatiermākslas cienītāji pulcējas Vārkavas tautas namā, kur darbojas sieviešu vokālais ansamblis
„Melodīva‖ (dalībnieku skaits 10), senioru deju kopa „Odziľas‖ (dalībnieku skaits 12).
Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava‖ (dalībnieku skaits 10), deju
kopa „Pašām patīk‖ (dalībnieku skaits 11), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 12) uz
mēģinājumiem pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, bet Vanagu pamatskolas zālē uz mēģinājumiem
dodas sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi!‖ (dalībnieku skaits 8) un vidējās paaudzes deju
kolektīvs ‖Vanagi‖ (dalībnieku skaits 16).
Novadā darbojas 10 daţāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie
ansambļi, viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautas deju
kolektīvs, divas folkloras kopas, divas senioru deju kopas, viena deju kopa ar kopējo dalībnieku
skaitu 116. Novadā darbojas divi neatkarīgi kolektīvi: amatierteātru kopas - Upmalas teātra draugu
kopa un Vārkavas pašdarbnieku teātris.

7.8.1.Vārkavas novadpētniecības muzejs
Muzeja darbības tiesiskais pamats ir muzeja nolikums, apstiprināts 2009.gadā. Savā darbībā
muzejs vadās no Muzeju likuma, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, pilda novada domes
lēmumus un rīkojumus.
Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un
nemateriālās kultūras vērtības Vārkavas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un
attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziľu un izpratni par Vārkavas novada vēsturi un tā īpašo
devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā un
muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem. Savu misiju
muzejs veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas, pētniecības un komunikācijas
politikas.
Muzeja krājumu uz 31.12.2012. veido 245 vienības, t. sk., pamatkrājumā 172 vienības,
jauniegūtas 15 vienības, galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir privātpersonu
dāvinājumi. Vārkavas novadpētniecības muzeja tradīciju istabā ir patstāvīga ekspozīcija „Pirmā
tautskola Latgalē‖. Otrā un trešā ekspozīcija „Vārkava – laikmeta grieţos‖ un „Lauku sēta‖ atrodas
klēts muzeja telpās. Tradīciju istabā notiek tradīciju stundas, kurās apmeklētāji mācās rokdarbus
(aust, tapot, adīt, tamborēt u.c.). Šīs prasmes apmeklētāji apgūst zinošu amatnieku un rokdarbnieču
vadībā. Muzeja ikdienas un rīkoto pasākumu apmeklētāju kopskaits ir aptuveni 541. 2012.gadā
turpinās muzeja – klēts celtniecības pabeigšana. Novadpētniecības muzejs 2012.gadā piedāvāja
ekskursiju maršrutus:
1. Vārkavas pagasta kultūrvēstures vietas (šo maršrutu var izbraukt arī velotūrisma mīļotāji).
2. Ekskursija pa Vārkavas novadpētniecības muzeju.
Muzeja rīkotie pasākumi 2012.gadā
Norise

Skaits

Aptuvenais dalībnieku
skaits
28

Vārkavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu

Tradīciju stundas
rokdarbos
Tradīciju stundas
mājsaimniecībā
(Siera siešana, un maizes cepšanas)
Lekcijas – pārrunas „Senlatviešu
tradīcijas katrā no gadalaikiem‖
Sveču dienas pasākums – lekcija un
radošās darbnīcas sveču liešanā
Sveču izstāde

20

130

2

20

4

60

1

26

Meteľdienas pasākums
Muzeju nakts pasākums
Komunistiskā genocīda upuru
piemiľas dienas pasākums
Tēvzemes nedēlā. Lāčplēša dienas
pasākums - konkurss
Izstādes
1. Ceļojošā izstāde
„ Mans vaļasprieks un ne tikai „

1
1
1

60
45
40

1

70

Ceļojošā izstāde tika
organizēta 4 vietās:
Vanagi, Arendole,
Rimicāni, Vārkava
novadpētniecības muzeja
tradīciju istabā

90

2. Patstāvīgā rokdarbu izstāde

7.9. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas
7.9.1. Upmalas bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā –580
 Reģistrētie lietotāji – 239, tai skaitā lasītāji līdz 18 gadu vecumam – 85; jaunākajam
lasītājam ir 3 gadi, vecākajam – 84
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā – 3580, 4301
 Vidējais apmeklējums mēnesī –306
 Vidējais izsniegums 1 lasītājam pārskata gadā: 18 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 15 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā - 30,63 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

127

499

Dāvinājumi

401

438.43

KM Projekta ietvaros

75

491.62

internetam

423

Mērķdotācija

29

Vārkavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2012.gadu

 Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un preses izdevumi.
 Abonētie preses izdevumi: 13 preses izdevumi: Patiesā Dzīve, Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Ievas Stāsti, A 12 - ceļš uz Latgali, Dārzs un Drava, Ievas Veselība, Novadnieks, Praktiskais
Latvietis, Una, Mājas Viesis, Ieva, Dārza Pasaule, Annas Psiholoģija. Preses izdevumu
abonēšanai tika izlietoti 254 LVL.
 Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: iespieddarbu izsniegšana uz mājām;
iespieddarbu izmantošana lasītavā; konsultāciju un uzziľu sniegšana; internets; RGB
elektroniskais katalogs no 1997. gada (bibliogrāfiskās informācijas datu bāze par
dokumentiem, kas pieejami Preiļu GB fondā no 1997. gada); Preiļu reģiona bibliotēku
elektroniskais kopkatalogs no 1999. gada; kopēšana, skenēšana, dokumentu elektroniska
nosūtīšana; CD rakstiekārtas; „Lursoft‖ laikrakstu bibliotēka (pieejama tikai publisko
bibliotēku tīklā); datu bāze „Letonika‖ (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);
www.filmas.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā); NAIS datu bāze (pilns Latvijas
normatīvo aktu kopums no vēsturiskajām redakcijām līdz šodien spēkā esošām aktuālajām
dokumentu redakcijām (grozījumi iekļauti pamattekstos); konsultācijas datora un interneta
lietošanā; starpbibliotēku abonements; Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā
"Periodika" piedāvā 40 laikrakstus un ţurnālus no 1895. līdz 1957.gadam latviešu, vācu un
krievu valodās — kopā vairāk nekā 45 000 numuru un 350 000 lappušu! Pirmo reizi plašam
lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt visdaţādāko
faktoloģisko materiālu vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai
pēc to nosaukumiem un datumiem lietotāja datora ekrānā (pieejams tikai publisko bibliotēku
tīklā).
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 153, pieprasītākās tēmas: transporta kustība,
lauksaimniecība, ārstniecība, laika prognoze, konsultācijas: datorapmācība, komunālie
maksājumi, internetbankas lietošana, sludinājumi (atrašana, ievietošana).
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 11 darba vietas, 6 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneris, 1
kopētājs un 1 multifunkcionālā iekārta.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: darbs ar bērniem un jauniešiem pamatā notiek sadarbība
ar Vārkavas vidusskolas bibliotekāri Melitu Pastari. Lielie pasākumi notiek skolas aktu zālē,
bibliotēkārās stundas vai pasākumi mazākam skolēnu skaitam notiek skolas vai pagasta
bibliotēkās. Pasākuma norišu vietu nosaka arī tas, ka Upmalas bibliotēka atrodas Vārkavas
novada domes telpās. Lieli pasākumi traucē novada domes administrācijas darbu. Savukārt
Vārkavas vidusskolas bibliotēkas telpas ir plašas, labiekārtotas un bērni labprāt tās apmeklē.
Bibliotēka ir atvērta katru dienu no pkst.8.00 – 16.00. Vārkavas vidusskolas bibliotēka arī
materiāli ir labi apgādāta – 2012.gadā iegādātas grāmatas 1375 Ls vērtībā, no tiem 365 Ls
atvēlēti daiļliteratūrai.Vārkavas vidusskolā mācās 140 bērni, no tiem 65 piedalās projektā
„Bērnu ţūrija‖. Ľemot vērā iepriekšminēto, Vārkavas viduskolas un Upmalas pagasta
bibliotēkās 2012. gadā iegādāti 2 grāmatu komplekti Bērnu ţūrijai un tie abi atrodas
Vārkavas vidusskolas bibliotēkā, lai bērniem būtu ērtāk tās izlasīt. Tas ir ieteicamāk arī no
bērnu drošības viedokļa, jo, lai apmeklētu Upmalas pagasts bibliotēku, bērniem jāšķērso ceļš,
pa kuru noris transporta kustība. Bibliotekārajās stundās bērni tiek iepazīstināti ar bibliotēku
iekārtojuma pamatprincipiem, lai vēlāk, apmeklējot bibliotēkas patstāvīgi, justos šeit ērti un
droši. Bieţi notiek tematiski pasākumi, iepazīstinot bērnus ar daţādiem interesantiem
tematiem, piemēram, bibliotēku attīstību no senākajiem laikiem līdz mūsdienām, burtu rakstu
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veidus vai grāmatu ilustrācijas un zīmējumu autoru savdabīgo rokrakstu. Pasākumi abās
bibliotēkās noris, ľemot vērā tā brīţa aktualitātes. Gada pirmajā pusē nozīmīgākie ir Bērnu
ţūrijas pasākumi, kuri noris vairākās kārtās, dalot bērnus pa vecuma grupām. Rudens pusē
nozīmīgi ir Dzejas dienu, Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumi un kāda no iecienīta
bērnu rakstnieka dzimšanas diena. Bibliotēku darbs ar bērniem ir rūpīgi jāplāno, jo jārēķinās
ar skolas mācību procesu. Veidojot lielākus pasākumus, vai izbraucot ekskursijās pa kādām
no kultūrvēsturiskām vietām, daļēji tiek traucētas stundas. Laicīgi jāinformē bērnu vecāki par
izbraukumiem, jānodrošina bērnu ēdināšana. Tāpat jānodrošina pedagoga klātbūtne
izbraucienos. Tomēr pasākumi bērniem patīk un Bērnu ţūrijas dalībnieku lielais skaits
apliecina, ka ieguldītais darbs nav veltīgs.
 Novadpētniecība: novadpētniecībā 2012.gada svarīgākais notikums bija profesionālais
konkurss „Labākā pagasta bibliotēka novadpētniecības darbā ‖ 2012.gadā. Tas lika pārskatīt
savu novadpētniecības darbu, uzlabot krājuma vizuālo izskatu, to labāk sistematizēt.
Konkurss deva stimulu novērtēt pašreizējo darbu un veikt uzlabojumus. Upmalas bibliotēka
2012. gadā, gatavojoties konkursam, saľēm 2 skapjus, kas ļoti ietekmēja materiālu
izvietojuma vizuālo izskatu. 2012.gadā tika papildināta mape ar folkloras kopas
„Vecvārkava‖ materiāliem. Krājumā nonāca skolēnu veidotie 4 zinātniskie darbi, kas saistīti
ar novada kultūrvēsturi. Regulāri tiek papildinātas tematiskās mapes ar laikrakstu materiāliem
un materiāliem no interneta resursiem.
 Tālākizglītība, svarīgākie notikumi: ir bijusi iespēju piedalīties divos pieredzes apmaiľas
braucienos. Viena brauciena mērķis bija iepazīt tuvējās reģiona bibliotēkas, otra – viesoties
Ziemeļvidzemes bibliotēkās. Lielu atbalstu sniedz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
darbinieces. Vienmēr, apmeklējot muzeju, esam laipni gaidīti, tiek nodrošinātas interesantas
nodarbības un katra viesošanās muzejā ir kā neparasts piedzīvojums.Vislabākā sadarbība ir ar
Vārkavas vidusskolas bibliotekāri Melitu Pastari. Notiek regulāra pasākumu un nodarbību
plānošana darbā ar bērniem, šie pasākumi ir visproduktīvākie un dod vislielāko gandarījumu.
Interesantākie 2012.gadā bija Valsts aģentūras ―Kultūras informācijas sistēmas‖ projekta
„Trešais tēva dēls‖ ietvaros sadarbībā ar Ilinoisas Universitātes Mortensona centru
Starptautiskām bibliotēku programmām mācību kursi „Komandas darbs attālināti‖. Vislielāko
ieguvumu dod Preiļu GB rīkoto semināru laikā, pieredzes apmaiľa. Bibliotēkas dzīvē svarīga
bija arī Rīgas pilsētas galvenā arhitekta Jāľa Dripes, Limbaţu pilsētas bibliotēkas direktores
Dzintras Justas LNB foto nodaļas vadītājas Ligitas Ieviľas viesošanās bibliotēkā (projekts
„Skaistākās Latvijas bibliotēkas‖). Nozīmīgākais pasākums, kurā tika iesaistīta pašvaldība
bija apmācības bibliotekāriem projekta „Trešais tēva dēls‖ ietvaros par bibliotēku interešu
pārstāvniecības pamatjautājumiem, interešu pārstāvniecības darba plānošanu un īstenošanu.
Neparasti tas, ka bija jāiesaista savās atbalsta grupās novada vadību un deputātus, kā rezultātā
bibliotēkas varēja dot dziļāku ieskatu savā darbā. 2012. gada 5. decembrī konferencē „Līderi
par bibliotēkām: 119+119‖ tikās Latvijas pašvaldību vadītāji un bibliotēku darbinieki.
Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne labprāt atsaucās aicinājumam
piedalīties konferencē. Arī šeit varēja gūt idejas turpmākam darbam kopā ar pašvaldības
vadību un jāuzteic tas, ka akcents tika likts uz kopdarbību pašvaldību vadībai ar bibliotēkām,
lai rezultātā uzlabotos Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte, neskatoties uz finansiālajām
grūtībām. Bibliotēkas publicitātei nozīmīga bija 2012.gada 8.jūnijā Vārkavā norisinājās
konference „Latgaliešu valoda un latgaliskā identitāte", kurā piedalījās kultūras ministre
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Ţaneta Jaunzeme - Grende, 11.Saeimas deputāte, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre
Inese Laizāne, Latgales pilsētu un novadu pašvaldības pārstāvji, Latvijas publiskās pārvaldes
institūcijas, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, eksperti, nevalstiskās organizācijas, masu
mediji. Šoreiz bibliotēka varēja ľemt dalību, iepazīstinot viesus ar Vārkavas muiţas vēsturi.
 Izstādes: 20, apmeklētākās izstādes: janvārī - izstāde un pasākums bērniem dzejnieka Vitauta
Ļūdēna 75 jubilejai „Brīnumsvecītes liesmiľa‖, aprīlī – „Raibos rakstos‖ Lieldienu tematikai
veltīta izstāde, jūlijā „Dabas veltes veselībai‖, novembrī Patriotu nedēļas ietvaros – „Man nav
izvēles – es dzirdu Tavu balsi‖- Latvijas dzimšanas un Lāčplēša dienai veltīta izstāde,
Astrīdai Lindgrēnai 105 – Vārkavas viduskolā veidotā izstāde un pasākums pamatskolas
skolēniem.

7.9.2.Vanagu bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 398
 Reģistrētie lietotāji: 105 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-30), jaunākajam
lietotājam – 5 gadi, vecākajam – 80
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 4298, 3582
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 298
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā : 42 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 34 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 68 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

65

367,45

Dāvinājumi

62

175

 Vislasītākā literatūra: likteľstāsti, romantiskā literatūra, kriminālromāni.
 Abonētie preses izdevumi: 5 preses izdevumi - Ieva, Ievas Māja, Praktiskais Latvietis,
Vietējā Latgales Avīze, Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti 139 LVL.
Dāvinātie preses izdevumi: Kas jauns?, Privātā Dzīve, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, Patiesā
Dzīve, Тайны Звезд.
 Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: grāmatu apmaiľu;
preses
izdevumus; uzziľu sniegšanu; interneta pakalpojumus; datora pakalpojumus; SBA
pakalpojumus; rakstu
pasūtīšanu
no
LNB
analītikas
datu
bāzes;
citātu
kartotēku; novadpētniecības un tematiskās mapes; „Lursoft‖ laikrakstu bibliotēku (pieejama
tikai publisko bibliotēku tīklā); datu bāzi „Letonika‖ (pieejama tikai publisko bibliotēku
tīklā); http://www.filma.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā).
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 16 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 2 printeri, 1 kopētājs un 1
multifunkcionālā iekārta.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: jauku noskaľojumu bibliotēkā ienes mazie lasītāji, bet
diemţēl skolēnu balsis skanēja mazāk, jo tika slēgta Vanagu pamatskola. Pirmsskolas
vecuma bērni ir astoľi. Jauniešu pārsvarā izmanto interneta sniegtos pakalpojumus, daudzi
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izmanto tikai interneta pakalpojumus bibliotēkā, vakaros un brīvdienās pieslēdzas pie
interneta ar saviem datoriem (WiFi.) Pašiem mazākajiem lasītājiem ir izveidots savs stūrītis,
ar atbilstošiem krēslu, galdu un rotaļlietām. Notika jauno grāmatu izstādes, tematiskie
pasākumi, par Latviešu senajām Lieldienu, Līgo un Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.
Bērniem ļoti patīk grāmatas ar atveramām bildēm. Bibliotēku apmeklēja 30 bērni un jaunieši.
Bērniem un jauniešiem tika iekārtotas izstādes: „Ticēsim sveces brīnumam‖, „Saulainas un
prieka pilnas Lieldienas‖, „Iejutīsimies praktiskā, interesantā, humoristiskā Grega tēlā!‖,
„Dzejolis mana bērna acīs‖. Zīmējumu konkurss: „Mans raibais Mārtiľgailis‖, „Mana sapľu
bibliotēka‖. Pirmsskolas vecuma bērniem izstāde: „Ai, zaļā līdaciľa, nāc ar mani padejot,
izdejosim kopā pasaciľu!‖ – pārrunas pie izstādes. Informācijas stunda: „Vai Tu zini mūsu
novada vēsturi?‖. Informācijas stunda notika kopā ar vēsturnieku Jāni Vaivodu.
Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 33 uzziľas, kas aptvērušas literatūrzinātnes, medicīnas,
juridiskus, sociālos jautājumus.
Novadpētniecība: bibliotēkā tika turpināts iepriekšējo gadu uzsāktais novadpētniecības
darbs. Iekārtota izstāde „Ik katrai vietai ir savs lepnums‖, kurā ir apskatāmi materiāli par
mūsu ciemu, vēsturi, novadniekiem. Viss materiālu klāsts ir izkārtots atsevišķā plauktā. 2012.
gadā Vanagu bibliotēkas novadpētniecības krājumu papildināja mūsu novadnieka Jāľa
Vaivoda (vēsturnieks) uzrakstītā grāmata „Vanagu vēstures lappuses...‖, kura iesākumā bija
pieejama tikai CD veidā, taču bibliotēkas novadpētniecības plauktā šī grāmata ir arī pieejama
grāmatas formātā. Novadpētniecības materiālus papildināja arī novadnieka Antona Praľevska
atmiľu stāstījums par pavadīto laiku Sibīrijā „Mani bērnības un Sibīrijas gadi‖. Augustā tika
atzīmēta novadnieka, vēsturnieka Jāľa Vaivoda 80. jubileja. Pasākuma ietvaros vēsturnieks
dalījās savās atmiľās par bērnību, jaunību, un radošo darba posmu, kura rezultātā tika
sarakstīta grāmata „Vanagu vēstures lappuses‖. Šī pasākuma ietvaros arī tika atzīmētas
novadnieku apaļās jubilejas, proti, Annai Kārklei: skolotājai un folkloras kopas „Ceiruļeits‖
dibinātājai un vadītājai – 50, novadniekam Edgaram Cakulam: Rīgas Vissvētākās
Trīsvienības prāvesta, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu RTI un RARZI docētājam –
40 gadu jubileja. Preiļu Galvenā bibliotēka izsludināja konkursu „Labākā bibliotēka
novadpētniecības darbā‖, Vanagu bibliotēka ieguva atzinības rakstu – nominācijā „Par
sistemātisku novadpētniecības darbu‖. Visi novadpētniecības materiāli tiek izmantoti
literatūras, tematisko izstāţu iekārtošanai un daţādu pasākumu sagatavošanā.
Tālākizglītība: regulāri tika apmeklēti semināri un apmācību kursi Preiļu Galvenajā
bibliotēkā, kopskaitā 8. Papildus pieredze gūta Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētajā
pieredzes apmaiľas braucienā uz Riebiľu novada Galēnu bibliotēku, Gulbenas bibliotēku,
Jaunalūksnes bibliotēku un Stāmerienas bibliotēku.
Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: „Novadniekam, priesterim Edgaram Cakulam 40‖, „Rakstniecei Laimai Muktupāvelai - 50‖, „Militārajam darbiniekam, pulkvedim,
Lāčplēša kara ordeľa kavalierim Oskaram Kalpakam - 130‖, „Dzejniecei Mārai Zālītei - 60‖,
„Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 90‖, „E-prasmju nedēļa‖, „Asarām un sāpēm piepildītais
25. marts‖, „Rakstniecei Ilzei Indrānei - 85‖, Bibliotēku nedēļa: „Mana bibliotēka manā
kabatā‖, „Mani māte tā auklēja kā saulīte ievas ziedu‖, „Uzmanies, tā tevi nemanāmi
nogalina‖ – pasaules diena bez tabakas, „Ziemassvētku vakars: Es Tevi mīlēju tik nedzirdami
klusi, tik nejūtams Tev bij` mans pieskāriens‖. Pasākumi aizvadītajā gadā bibliotēkā: lekcija
„Datorzinību izmantošana, aizsardzība, drošība internetā‖, dzejas pēcpusdiena „Es dzīvoju
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dzejā‖, novadnieku stunda „Šādi raksti, tādi raksti, visi manā pūriľā‖, derīgo padomu stunda
„Kā pareizi uzglabāt ābolus‖. Jauno grāmatu apskati, pārrunas pie izstādēm.

7.9.3. Vārkavas bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 647
 Reģistrētie lietotāji: 166 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 95), jaunākajam
bibliotēkas lasītājam ir 5 gadi, bet vecākajam 78
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā -3783, 1876
 Vidējais apmeklējums mēnesī: 315, dienā 17
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 11
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 23 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā - 41 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.
Ls
Pašvaldības līdzekļi

381

884

Dāvinājumi

43

133

VKKF Bērnu ţūrija

13

56

Mērķprogrammas

34

221

 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 romānus, praktisko literatūru. Pirmsskolas
vecuma bērniem patīk bilţu grāmatas un izteiksmīgs lasījums, sākumskolēnus interesē
piedzīvojumi, vidējo skolas vecumu - piedzīvojumi, fantastika, jaunieši savukārt iecienījuši
fantastikas romānus.
 Abonētie preses izdevumi: 2012.gadam abonēti 16 preses izdevumi: Agro Tops, Copes
Lietas, Cosmopolitan, Dari Pats, Dārza Pasaule, Forbes, Ieva, Ievas Māja, Ievas Veselība,
Mans Mazais, Pavards, Praktiskais Latvietis, Rokdarbu Vācelīte, Sīrups +, Spicā Avīze,
Vietējā Latgales Avīze. Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 403 LVL.
 Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: iespieddarbu izsniegšanu uz mājām; iespieddarbu
izmantošanu lasītavā; interneta pakalpojumus; uzziľu un konsultāciju sniegšana; kopēšanas,
skenēšanas un dokumentu nosūtīšanas pakalpojumus; interneta pakalpojumus; 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);
konsultācijas datora un interneta lietošanā; CD rakstiekārtas; tematiskās mapes.
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā ir 10
lasītājvietas un 4 vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 5 datori ar bezvadu interneta
pieslēgumu, multifuncionālā iekārta ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām,
lāzerprinteris.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: Vārkavas bibliotēkā darbam ar bērniem un jauniešiem
tiek veltīta īpaša uzmanība un pēc iespējas tiek rīkoti pasākumi, lasījumi, nodarbības. Bērni
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un jaunieši ir lielākā bibliotēkas lietotāju grupa. 2012.gadā sadarbībā ar Vārkavas pamatskolu
tika organizēts radošais pasākums „Atklāsim digitālo pasauli kopā un ..droši!‖, kura ietvaros
nedēļas garumā notika šādas aktivitātes:
 Aptauja skolēniem un vecākiem par drošību internetā;
 Teatrāls iestudējums „Sarkangalvītes un vecmāmiľas piedzīvojumi
Internetmeţā‖;
 Konkurss par drošību internetā.
 Bibliotēku nedēļas ietvaros notika šādi pasākumi:
 „Mazā raganiľa aicina draugus uz lielo saietu‖- pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem (ar buršanos, rotaļām un praktiskiem uzdevumiem);
 „Bibliotēkas un pašvaldības sadarbība: iespējas un rezultāti‖ – tikšanās ar
Vārkavas novada deputāti, Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieci
Anitu Brakovsku.
Septembrī-dzejas un radošuma mēnesī notika šādi pasākumi:
 Jauniešu centra atklāšana;
 A.Dinija Deģa darba „Mellsila pirāti‖prezentācija.
Sākumskolas vecuma bērniem notika dzejas lasīšanas stunda „Asociācijas latviešu bērnu dzejā‖ (2.4.kl.), izmantojot Ineses Zanderes dzejoļu grāmatu bērniem „Iekšiľa un āriľa‖. Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas tēma „Daudzveidība Ziemeļvalstīs‖, tās ietvaros notika šādi pasākumi:
 Teatralizēts lasījums pirmsskolas vecuma bērniem „Lauku pele un Pilsētas pele‖;
 1-5.klases skolēniem H.K.Andersena pasakas „Neglītais pīlēns‖ lasījums,
animācijas filma;
 6.-9.kl.skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem „Darbs un dzīve ārzemēs‖. Par
saviem iespaidiem, darba un dzīves pieredzi Īrijā visiem interesentiem stāstīja
Vārkavas novada sociālā darba organizatore Aija Bizāne-Vadeiša.
Izstādes bērniem un jauniešiem:
 ‖Cilvēks parastais un viľa dienasgrāmata‖ Mārtiľa Freimaľa dzeja un dziesmas;
 „Vai pazīsti šo lācēnu?‖ A.A.Milnam -130.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 51. Pieprasītākās tēmas: datora un interneta lietošanaVID pārskatu, deklarāciju sagatavošana, ibankas lietošana, dzīvesvietas deklarēšana,
elektrības starta tarifu izlietojums, iestāţu darba laiki, adreses, dziesmas, dzeja, pašvaldības
dokumenti (mājas lapā), grāmatu pieejamība citās bibliotēkās u.c.
 Novadpētniecība: atvērtas jaunas mapes novadniekiem – Oļģertam Parčinskim, Antonam
Vaivodam, Nikodemam Bojāram un Francim Varslavānam. Atvērtas jaunas tematiskās
mapes: „Skaistumam un veselībai‖, „Maize‖, Ceļojumi‖, „Mājas interjers‖ un papildinātas
jau esošās tematiskās mapes. 2012.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 3 novadpētniecības
izstādes – Kazimiram Špoģim - 85‖, „Antoľinai Vaivodei-Garančai–90‖ un „Vārkava
fotogrāfijās: agrāk un tagad‖.
 Tālākizglītība: 2012.gadā bibliotekāre apmeklēja 5 Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotos
seminārus, piedalījās pieredzes apmaiľas braucienos uz Pelēču un Ārdavas bibliotēkām un uz
Galēnu, Gulbenes un Alūksnes bibliotēkām. Apgūts mācību kurss „Bibliotēku interešu
pārstāvniecība‖ 18 stundu apjomā, kas notika 23., 24.aprīlī un 18.maijā Latvijas publisko
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls‖ietvaros.
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 Rīkotās izstādes: Bibliotēkā bija apskatāmas 8 tematiskās un 4 jaunieguvumu izstādes.
Visvairāk apmeklētās – „Esi stilīgs un brīvs!...Nesmēķē!‖, „Vārkava fotogrāfijās: agrāk un
tagad.‖ Protams, jaunieguvumu izstādes.

7.9.4. Arendoles bibliotēka









Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 402
Reģistrētie lietotāji – 82 (no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 15)
Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā -747, 1409
Vidējais apmeklējums mēnesī – 62
Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju: 17 dokumenti
Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 9 reizes
Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 69 LVL
Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

103

288

Dāvinājumi

67

313

internetam

339

Mērķdotācija

 Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un nozaru literatūra
 Abonētie preses izdevumi: 11 preses izdevumi – Ieva, Latvijas Avīze, Mājas Viesis,
Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve, Leģendas, MMD, Ilustrētā Junioriem, 100 Labi Padomi,
Zintnieks, Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti 312 LVL.
 Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 40 (pārsvarā novadpētniecībā un nozaru literatūrā).
 Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu apmaiľa; preses izdevumi; uzziľu sniegšana;
interneta pakalpojumi; datora pakalpojumi; SBA pakalpojumi; rakstu pasūtīšanu no LNB
analītikas datu bāzes; citātu kartotēku; novadpētniecības un tematiskās mapes; „Lursoft‖
laikrakstu bibliotēku (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā); datu bāzi „Letonika‖
(pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā).
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 15 darba vietas, 5 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 2
multifunkcionālās iekārta.
 Novadpētniecība: Preiļu Galvenā bibliotēka izsludināja novadpētniecības konkursu. Tika
vākti materiāli par valsts novada centra kontroles nodaļas vadītāju Antonu Kursīti un
Rundāles pils restauratori Zinaīdu Grīnfeldi. Viľi ir papildinājuši mūsu novadnieku saimi. 22.
jūnijā – novadnieku
saiets
„Ceļa jūtīs, kad esi, atrodi laiku izgaršot pasaules
daudzveidīgumu – atbrauc ciemos uz Arendoli‖. 2. novembrī – tematiskā pēcpusdiena
„Arendoles bibliotēka - 40‖.
 Tālākizglītība: Profesionālo izglītību bibliotekāre guvusi, piedaloties sešos Preiļu GB
organizētajos semināros. Daudz jaunu ideju radās arī 29. augustā ekskursijas laikā uz
Gulbenes, Jaunaglonas un Stāmerienes bibliotēkām.
 Rīkotās izstādes, tematiskie pasākumi, svarīgākie notikumi: 17; 4.
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7.9.5. Roţkalnu bibliotēka
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā – 495
 Reģistrētie lietotāji – 124 (no tiem 37 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem), jaunākajam
reģistrētajam bibliotēkas lietotājam ir 6 gadi, vecākajam -79
 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 2942 , 2785
 Vidējais apmeklējums mēnesī – 245 cilvēki
 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 22 dokumenti
 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 24 reizes
 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 61 LVL
 Krājuma papildināšana pārskata gadā:
Eks.

Ls

Pašvaldības līdzekļi

103

502.58 (summa bez PVN)

Dāvinājumi

30

85.94

KM Projekta ietvaros

12

70.21

Mērķdotācija

7

49.36

 Vislasītākā literatūra: 2012. gadā vairāk lasīja kiminālromānus, romantisko literatūru un vēl
joprojām tika pieprasīti latviešu autoru darbi un daţādi preses izdevumi.
 Abonētie preses izdevumi: 14 daţādu nosaukumu izdevumi. Pārsvarā vairāk tika lasīta Ieva,
Ievas Stāsti, Ievas Dārzs, Dārza Pasaule,Mājas Viesis, Privātā Dzīve, kā arī laikraksts
Novadnieks. Pirmajam pusgadam bija abonēti arī ţurnāli Citādā Pasaule un 100 labi padomi,
bet tie neguva lasītāju uzmanību, tāpēc vairāk netika abonēti. Preses izdevumu abonēšanai
tika izlietoti LVL 254.
 Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: preses izdevumu izsniegšanu lasīšanai mājās; grāmatu
apmaiľu; uzziľu literatūru; bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT datu bāzi
Laikrakstu bibliotēka www.nevs.lv; datorpakalpojumus; biroja pakalpojumus; internetu,
bezvadu internetu; SBA; novadpētniecības materiālus; daţādas tematiskās mapes; Skype.
 Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju
rīcībā ir 14 darba vietas, 4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneris,
kopētājs un multifunkcionālā iekārta.
 Darbs ar bērniem un jauniešiem: no 124 reģistrētajiem lasītājiem 37 jeb 30% ir bērni un
jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 2012.gadā bērnu un jauniešu krājums papildinājās ar 28
jaunām grāmatām. Galvenie sadarbības partneri ir Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes
grupiľas Zīļuks un Sprīdītis. Viľi kopā ar audzinātājām nāk apskatīt izstādes, pāršķirstīt
grāmatas. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā gāju ciemos pie vecākās grupiľas Sprīdītis
bērniem. Pārrunājām, cik daţādu tautību un ādas krāsu cilvēki dzīvo uz Zemes, pēc tam viľi
uzmanīgi klausījās fragmentu no Jura Zvirgzdiľa grāmatas Tobiass dodas pasaulē nodaļu,
kurā Tobiass satiek čigānmeiteni ar neparastu vārdu Zuhru. Noklausījušies fragmentu, viľi
zīmēja Tobiasu un Zuhru. Zīmējumu izstāde pēc tam bija skatāma bibliotēkā.
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Vasarā kopā ar nometnes bērniem iepazinām Andreja Eglīša daiļradi un viľa dzīves gājumu,
kopā klausījāmies fragmentus no kantātes Dievs, Tava zeme deg!, gatavojām ielūgumus
vecākiem uz nometnes noslēguma pasākumu.
Janvārī bibliotēkā bija skatāma Aizkalnes meitenes Loritas Uzuliľas (6 gadi) Vinniju Pūku
izstāde. Bibliotēku nedēļas laikā bibliotēkas lasītājs Dainis Vanags (11 gadi) bija atvēlējis
savus darbiľus gan no koka, gan papīra, izstādei Ko es daru no mācībām brīvajā laikā.
Izstādes apmeklētāji bija pārsteigti, ka darbiľus gatavojis skolēns. Dainim vienmēr ir ļoti liela
interese par to, ko jaunu gatavo bibliotekāre un vēlas arī pats kaut ko uztaisīt.
Kā jau ierasts decembra pēcpusdienās bibliotēka pārvērtās par Ziemassvētku rotājumu
darbnīcu, meklējām internetā jaunas idejas, mēģinājām, zīmējām un līmējām.
 Novadpētniecība: izveidotas jaunas mapes Kolhozi Rožkalnu pagastā, Rožkalnu pagasts,
Biedrība Dzintars 2007, Jauktais vokālais ansamblis Savādi gan; izvietotas trīs izstādes:
novadnieki jubilāri (M. Romāne, J.Soms), Rimicānu skolai-100, Kādreiz kolhoza laikos…
Preiļu Galvenās bibliotēkas Preiļu reģiona profesionālajā konkursā „Labākā pagasta
bibliotēka novadpētniecības darbā ” 2012.gadā Roţkalnu bibliotēkai konkursa noslēgumā
tika piešķirta simpātiju balva par radošu pieeju izstāţu noformēšanā.
 Tālākizglītība: 2012.gadā bibliotekāre ir piedalījusies Bibliotēkas interešu pārstāvniecības
triju dienu mācību kursos Preiļu mācību centrā. Apmācības tika īstenotas projekta „Trešais
tēva dēls ‖ iniciatīvas „Bibliotēka man, es bibliotēkai‖ ietvaros, apmeklēti 4 Preiļu Galvenās
bibliotēkas organizētie semināri un 2 sanāksmes, kuru laikā tika pārrunāti aktuāli bibliotēku
darba jautājumi, ir piedalījusies pieredzes apmaiľas braucienā.
 Rīkotās izstādes: 2012.gadā bibliotēkā bija izveidotas 18 izstādes. Apmeklētākās no tām
bija: A. A. Milnam - 130 Loritas Uzuliľas Vinniju Pūku izstāde, Norai Bumbierei - 60
Alkdama pēc zvaigznēm kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī sev, arī sev…, bibliotēkas
apmeklētāja Daiľa Vanaga darbiľu izstāde Ko es daru no mācībām brīvajā laikā, Kornēlijai
Apškrūmai - 75, Dzeja kā dzīve vai dzīve kā dzeja…, Rimicānu skolai -100, Rimicānu PII
grupiľas Sprīdītis zīmējumu izstāde veltīta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai, Kādreiz kolhoza
laikos.

7.10.Vārkavas vidusskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā un direktora
vietnieks informātikas jautājumos.
2012./2013. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 148 skolēni. 5-6gadīgo grupiľu
apmeklēja 12 bērni.
2012./2013.mācību gadā skola īsteno šādas izglītības programmas:
 pirmskolas izglītības programmu,
 vispārējās pamatizglītības programmu,
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās skolas padome, metodiskā padome un skolēnu
pašpārvalde.
Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un medicīnas darbinieks.
Sākumskolas skolēniem tiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības.
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Visiem skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Šo nodarbību mērķis ir
sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī atbalsts talantīgiem skolēniem, lai
paplašinātu viľu zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.
Audzēkľiem ir iespēja attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības programmās.
Skolā darbojas folkloras kopa „Vālodzīte―, 4.-7. klašu meiteľu ansamblis, zēnu vokālais
ansamblis, 9.-10.klašu meiteľu ansamblis, 1.-4. klašu koris, dabas skola, līderības skola,
kokapstrāde, hobijdarbnīca, traktormācība, sporta un bibliotēkas pulciľi.
2012. gadā centralizētajos eksāmenos 44 % no visiem iegūtajiem līmeľiem bija A, B un C
līmeľi. Skolas vidējā atzīme bija 6,45 balles. Uz labi un teicami mācījās 15 % skolēnu, un audzēkľu
skaits, kuriem vidējā atzīme ir augstāka par 7 ballēm, ir 32 %.
Skolai ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2012./2013. mācību gadā daudzi
skolēni ir aktīvi un piedalījušies starpnovadu olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 14 godalgotas vietas:
 1. vietu - 3 skolēni;
 2. vietu - 1 skolēns;
 3. vietu - 5 skolēni;
 atzinību - 5 skolēni.
2 skolēni piedalījās bioloģijas un ekonomikas olimpiādēs valstī.
Trīs 12.klases skolnieces piedalījās zinātniski pētniecisko darbu konferencā Daugavpilī ar
darbiem „Toponīmi Vārkavas novada kultūrainavā‖ un „Krucifiksi Vārkavas novada kultūrainavā‖.
Viena skolniece ieguva 2.vietu un iespēju studēt Daugavpils Universitātē budţeta grupā, šis darbs
tika virzīts uz valsti.
Arī šogad mūsu skolas folkloristi piedalījās Dienvidlatgales novada Rotaļnieku konkursā
„Lielais rotaļnieks 2013‖. 2 skolēni ieguva 1.pakāpes diplomu un titulu „Diţais rotaļnieks‖ un 1
skolēns – 2.pakāpes diplomu un titulu „Lielais rotaļnieks‖.
3 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā un uzrādīja labus rezultātus,
iegūstot 1.pakāpes diplomus un Lielā stāstnieka titulus. Valsts konkursā 1 skolēnam – 1.pakāpes
diploms un Diţā stāstnieka tituls un 1 skolēnam – 2.pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls.
2 skolēni piedalījās valsts stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2013‖, abi dalībnieki ieguva
1.pakāpes diplomus, no kuriem 1 dalībnieks ieguva Ekselentā smīdinātāja titulu, bet otrs – Diţā
smīdinātāja titulu.
Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2013‖. 9.10.klašu meiteľu ansamblim 1.pakāpes diploms un Latgales novada vokālās mūzikas konkursā
Ludzā – 2.pakāpes diploms, 4.-7.klašu meiteľu ansamblim un zēnu ansamblim – 2.pakāpes diploms
starpnovadu konkursā.
Folkloras draugi piedalījās Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu
dziedu, kāda bija‖ un ieguva četrus 1.pakāpes diplomus. Divas meitenes piedalījās valsts konkursā
un ieguva 1.pakāpes diplomus.
Folkloras kopa „Vālodzīte‖ piedalījās Dienvidlatgales folkloras kopu pasākumā Līvānos un
valsts nacionālajā sarīkojumā „Pulkā eimu, pulkā teku‖ Kuldīgā un Alsungā. Viens skolēns piedalījās
valsts mūzikas konkursā „Aiviekstes lakstīgalas‖ un ieguva 3.vietu, kā arī specbalvu.
1.-4.klašu koris piedalījās starpnovadu izglītības iestāţu konkursā „Dziesmai būt‖ 1.kārtā un
saľēma diplomu. Sākumskolas skolēni piedalījās ikgadējā mūsdienu deju koncertā „Kad galvā
pavasaris...‖ Preiļu pamatskolā.
Visa mācību gada garumā skolā norisinājās daţādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens
„Vārkavas bezceļi‖, turnīri gan volejbolā, gan basketbolā. Skolēni piedalījās sacensībās, kurās
izcīnīja godalgotas vietas: 2.vieta Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā „Jauno
vieglatlētu kauss‖ 1997.-1998.g.dz.zēniem, 3.vieta Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs
vieglatlētikā „Jauno vieglatlētu kauss‖ 1997.-1998.g.dz.meitenēm, 2.vieta Latgales reģiona skolēnu
skolēnu finālsacensībās pavasara krosā 1997.-1998.g.dz. zēniem, 1.vieta starpnovadu vieglatlētikā
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vidusskolu grupā, 1.vietā pirmā posma kausa izcīľā skolu komandām volejbolā „Lāse 2013‖
1997./200.g.dz. zēniem, 1.vieta Preiļu, Līvānu, Riebiľu, Vārkavas un Aglonas novadu skolēnu sporta
spēlēs volejbolā 1994.-1996.g.dz. zēniem. 10.vieta „Lāses kauss 2013‖ finālsacensībās valstī.
Pēc jauniešu iniciatīvas ar novada domes atbalstu tika rosināta un ieviesta tradīcija
18.novembrī – akcija „Izgaismosim Vārkavas novadu valsts svētkos!‖
Skolēni piedalījās labdarības akcijā „Ziemassvētki visiem‖.
1.-9.klašu skolēni piedalījās projektos „Skolas auglis‖ un „Skolas piens‖. Projektu nedēļā
audzēkľi izstrādāja projektus „No... līdz...‖. Projekta laikā skolēni savāca un apkopoja daudz
izzinoša materiāla. Lai labāk izprastu sava darba nozīmīgumu, 2.-4.klašu skolēni devās mācību
ekskursijā uz Preiļiem, kur iepazinās ar vilnas un linu pārstrādi, bet 5.klases skolēni Līvānos
papildināja zināšanas par stikla raţošanu. Visas klases projektu nedēļas noslēgumā savus darbus
prezentēja. Projektu nedēļas laikā noslēdzās makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!‖. Maijā
čaklākie makulatūras vācēji piedalījās valsts „Zaļās jostas‖ noslēguma pasākumā Brīvdabas muzejā.
Kopā tika savākti 7840 kg makulatūras, un kā dāvinājumu no Līgatnes papīrfabrikas tika saľemti
39,5 kg daţāda papīra. 1.klases skolēni kopā ar vecākiem piedalījās instalāciju veidošanas konkursā
no otrreizējiem izejmateriāliem.
Ar īpašu jautrību pagāja Miķeļdienas un Jurģu dienas gadatirgus, kad nu katrs tirgoties
gribētājs varēja pārdot savu saraţoto produkciju.
Prieks, ka vecāki kopā ar bērniem aktīvi iesaistījās Miķeļdienas, Ziemassvētku un Jura dienas
pasākumos, kā arī putnu būrīšu izgatavošanā. Pavisam bija izgatavoti 43 būrīši.
Pēc vecāku iniciatīvas skolā notiks 3 radošās darbnīcas – gatavoja svētku rotājumus
Ziemassvētkiem un cepa, izrotāja piparkūkas, kā arī veidoja Lieldienu rotājumus.
Skola ir kustības „Draudzīgā skola‖ aktīva dalībniece. Skolas kolektīvs iesaistās apkārtnes
sakopšanas talkās. Mācību gada laikā skolēni devās mācību ekskursijās, pārgājienos, pētot dzimto
zemi, veselīgas atpūtas iespējas. Katru gadu skolā ir Drošības diena, arī šogad drošības noteikumus
aktualizēja Preiļu policijas pārstāve.
Skolas bibliotēkā notika tradicionālais krustvārdu mīklu minēšanas maratons, pasākumi par
godu rakstnieku un dzejnieku dzīves jubilēm, kā arī lasīšanas veicināšanas pasākums „Bērnu ţūrija‖,
kurā piedalījās 68 skolēni.
Lai bērniem dotu iespēju apmeklēt teātra izrādes Rīgā, mūsu skolas 50 skolēni projekta
ietvaros par brīvu apmeklēja Rīgas Leļļu teātra izrādes „Ronja laupītājmeita‖ un „Pepija Garzeķe‖
(biļetes cena Ls 6). Klašu kolektīvi aktīvi iesaistījās Vecvārkavas autobusu pieturas pārveides
konkursā, kurā uzvarēja 9.klase.
6 skolotāji 2012./2013.m.g. piedalījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā
un ieguvuši 3.kategoriju.
Mūsu skolas 4 skolotāji piedalījās starpnovadu pedagogu metodisko izstrādľu tirdziľā „Ideju
tirdziľš 2013‖ un saľēma atzinības rakstus.
Skolā notika pieredzes apmaiľas seminārs direktora vietniekiem audzināšanas darbā,
āpusstundu darba organizatoriem, klašu audzinātāju metodisko komisiju vadītājiem.

7.11.Vārkavas pamatskola
Skolas vadību nodrošina skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā.
2012./2013. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 37 skolēni un 8 pirmskolas grupiľas bērni.
2012./2013.mācību gadā skolā realizē divas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas
un akreditētas izglītības programmas:
 pirmsskolas izglītības programma,
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 pamatizglītības programma.
Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās:
 skolas padome;
 metodiskā komisijas;
 skolēnu pašpārvalde,
 vecāku biedrība „Pūces māja‖.
Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un bibliotekārs. Skolas psihologs un
logopēds aktīvi sadarbojas ar vecākiem.
No 2012. gada 1.septembra visiem skolas skolēniem un pirmsskolas bērniem pašvaldība nodrošina
bezmaksas pusdienas. Dome no sociālā budţeta skolēniem un 5-6 gadīgajiem bērniem LVL 10
vērtībā sedz mācību piederumu iegādi.
Visiem skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Individuālā darba
nodarbības jeb konsultācijas tiek piedāvātas visos skolas izglītības programmās iekļautajos mācību
priekšmetos pie visiem skolotājiem. Konsultāciju mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām
mācībās, kā arī talantīgiem skolēniem, lai paplašinātu viľu zināšanas un prasmes un palīdzētu
sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos, projektos un sacensībās.
Vārkavas pamatskolas audzēkľiem ir iespēja attīstīt savas spējas arī daudzveidīgās interešu
izglītības programmās: mūzikas, noformēšanas, zīmēšanas, izteiksmīgās runas, kokapstrādes un
jauno satiksmes dalībnieku pulciľos. Ir izveidota folkloras kopa „Ţubītes‖, kurā var iesaistīties gan
skolēni, gan viľu vecāki un vecvecāki. 2012./2013.mācību gadā interešu izglītības programmas
apmeklē 100 % izglītojamo.
2012./2013. mācību gadā skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies starpnovadu
olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot:
 vienu 1.vietu,
 divas atzinības.
Piedalījāmies „Zaļās jostas‖ makulatūras un bateriju vākšanas konkursos, kā arī jauno
satiksmes dalībnieku forumā.
Skola no 2012.gada decembra aktīvi iesaistījušies Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiľu
iespējas skolām‖ projektā „Skola mazam un lielam‖. Projekta ietvaros darbojas pirmsskolas bērnu
attīstības centrs „Kastanītis‖ (mūzikas un koriģējošās vingrošanas nodarbības pirmsskolai), Jauniešu
studija un praktiskās apmācības darbnīcas.

7.12. Vanagu pamatskola
Skolas finansējums no pašvaldības – 28226 LVL. Īstenotas 3 izglītības programmas:
pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111); vispārējā pamatizglītības programma (kods
21011111); speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811).
Skolu vada direktore Janīna Praľevska, strādāja 9 pedagogi ar augstāko izglītību, tai skaitā 2
maģistri. Apkalpojušais personāls 2.
Skolā atsevišķi darbojās 9. klases, bet pārējās apvienotas. Skolu absolvēja 7 absolventi – visi
turpina izglītību vidējās izglītības iestādēs.
Skolēnu skaits 2012./2013. mācību gada nogalē bija 25. Skolēnu skaita samazināšanās dēļ
deputāti pieľēma lēmumu skolu reorganizēt (lēmums Nr. 2, 2012. gada 31. janvāra un grozījumi Nr.
3, 2012.gada 25.maijā). Ar 2012. gada 1.septembri saglabā pirmskolas izglītības grupu „Vanadziľi‖,
kas iekļaujas Rimicānu pirmskolas izglītības iestādē kā struktūrvienība.
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7.13. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods
01011111) īsteno bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam trijās grupiľās – „Zīļuks", „Sprīdītis‖ un
„Vanadziľi‖. Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 2012.gada 31.janvāra lēmumu Nr.2/5,
iestādei ir struktūrvienība – filiāle „Vanadziľi‖. Iestādes darbības mērķis – organizēt un īstenot
kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai. Iestādes
pamatvirziens – izglītojamo attīstoša un audzinoša procesa organizācija.
Iestādes galvenais uzdevums šajā mācību gadā – veicināt bērna vispusīgu un harmonisku
attīstību, ievērojot viľa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Lai šo uzdevumu realizētu, bērniem bija iespēja
darboties ne tikai rotaļnodarbībās, apgūt prasmi darboties ar jaunajām tehnoloģijām, bet arī skolotāju
vadībā piedalīties daţādos svētkos un jautrajos brīţos, kuros līdzdalību ľem arī Vārkavas novada
iedzīvotāji.
2012./2013.mācību gadā uz 1.septembri iestādi apmeklē 29 bērni.
Bērnu aprūpi un pedagoģisko procesu nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku
savstarpēja sadarbība.
Vadoties pēc VISC (Valsts izglītības satura centra) metodiskajiem ieteikumiem, sešgadīgie
bērni saľēma rakstisku pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu, norādot bērna sasniegumus
fiziskajā, sociālajā un psihiskajā attīstībā.
Ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda Stokholmā finansiālo atbalstu pieci bērni saľēma
bezmaksas brokastis un launagu.
Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības dzīvē – vecāku
kopsapulces, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu - logopēdu, psihologu, kā arī medicīnas
darbinieku, atpūtas pasākumi Ziemassvētkos un Ģimenes dienā, ekskursijas kopā ar bērniem.
Iesaistoties Caparol Baltica un Būvniecības nama „Kurši‖ rīkotajā bērnudārzu atjaunošanas
projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību‖, tika atjaunotas un izremontētas bērnudārza telpas.
Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007‖ ľemta dalība projektu „Rotaļu pilsētiľa bērniem
Vārkavas novada Rimicānos‖ un „Drošu vidi bērnu priekam un atpūtai‖ realizēšanā.

7.14. Vārkavas novada sporta skola
Vārkavas novads piedalījās Latvijas olimpiādē Liepājā. Novada sportisti pārstāvēja valsti
starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. Vārkavas novada komanda piedalījās arī LR rīkotajos
čempionātos vieglatlētikā un LVS kausa izcīľā.
Tika sarīkotas šādas sacensības novadā:
 Vārkavas novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā,
 „Vārkavas balvu‖ izcīľa vieglatlētikas trīscīľā,
 Vārkavas novada atklātais čempionāts novusā,
 Vārkavas novada atlātais čempionāts zemledus makšķerēšanā,
 Vārkavas novada pavasara kross,
 Preiļu, Līvānu, Riebiľu, Aglonas, Vārkavas novadu skolēnu sacensības vieglatlētikā,
 Latgales novadu Jauno vieglatlētu kauss un Vidusskolu kauss,
 „Vārkavas soļošanas svētki‖,
 Vārkavas novada sporta svētki,
 „Vārkavas bezceļi‖,
 Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā,
 Vārkavas novada rudens kross.
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Visplašāk apmeklētie bija Vārkavas novada sporta svētki. Piedalījās 12 volejbola komandas,
7 strītbola komandas, bija spēkavīru stafete, kura bija veltīta Ginta Sparāna piemiľai, jautrās stafetes,
„zivtiľu ķeršanas‖ sacensības, amreslings, „vasaras biatlona‖ sacensības, loka mešanas sacensības,
lodes mešanas sacensības, „niršanas‖ sacensības un citas atrakcijas.
Ziemā novada iedzīvotāji varēja pilnveidot savas prasmes slidošanā atklātajā slidotavā. Visu
gadu novada iedzīvotājiem tika organizētas nodarbības Vārkavas vidusskolas sporta zālē, kur,
atbilstoši savām interesēm, varēja nodarboties ar sportu un pilnveidot savu fizisko formu.

7.15. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”
No 2012. gada 8. augusta bijušās Vanagu pamatskolas ēkā darbojas informācijas un atbalsta
centrs „Vanagi‖ (vadītāja Janīna Praľevska). Štatu sarakstā vēl darbojas logopēds – 1 likme un
sezonas skolas kurinātāji – 4 likmes. Pašvaldības finansējums IAC „Vanagi‖ tika plānots – 6770
LVL.
Daţādas aktivitātes tika uzsāktas jau 2012. gada nogalē. Protams, iedzīvotājiem ir iespēja
izmantot datorus, kopēšanas un printēšanas pakalpojums. Veiktas aptaujas, rīkotas tikšanās, lai
noskaidrotu vietējo iedzīvotāju vēlmes. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek rīkotas tematiskās izstādes –
(rokdarbi, senlietas). Pēc iedzīvotāju pieprasījuma rīkotas tikšanās ar novada un citu novadu
vadītājiem, speciālistiem, piem., Līvānu novada tūrisma centra vadītāju A. Vucenu, Preiļu rajona
partnerības koordinatori V. Vaivodi u.c. Gada nogalē uzsāktas apmācības nūjošanā un
datorapmācības. 18 iedzīvotāji regulāri piedalījās un apguva 3 mēnešus kursus nūjošanā.
Datoramācība notika projekta „Vecvecāki un mazbērni‖ ietvaros, kur apmācībās piedalījās 12 bērni
ar pieaugušajiem. Regulāri IAC „Vanagi‖ iegrieţas novada speciālisti, rīkojot informācijas dienas un
pieľemšanas: sociālie darbinieki, lauku atbalsta dienesta speciālisti, pensionāru biedrība un
A.Vilcāne, E.Sparāns, M.Praľevska, Dz.Cimdiľš.
Tā kā zem viena jumta atrodas arī biedrība „Vēlme‖ un pirmsskolas izglītības iestāde, tad
kopīgi tiek svinēti svētki, organizētas radošās darbnīcas: ceptas piparkūkas, gatavotas rotaslietas
Ziemassvētkiem, mazi koncertiľi – mēģina spēlēt teātri. Regulāri IAC „Vanagi‖ telpās notiek vokālā
ansambļa „Dziedi līdzi!‖ un deju kopas „Vanagi‖ mēģinājumi.
Kopā ar sponsoriem tika organizēta un vadīta 2013. gada sagaidīšana ciema un apkaimes
iedzīvotājiem.

7. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
Viens no pašvaldības pamatuzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotājiem savlaicīgu un patiesu
informāciju par pašvaldībā notiekošajiem procesiem, attīstības virzieniem un pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem. Veiksmīga komunikācija ar iedzīvotājiem nodrošina, ka pašvaldības pieľemtie
lēmumi nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un vajadzībām, iedzīvotāji izprot un atbalsta
pašvaldības darbību kopīgu mērķu sasniegšanai.
Lai nodrošinātu minēto mērķu sasniegšanu, Vārkavas novada dome 2012. gadā veikusi šādus
pasākumus sabiedrības informēšanā.
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8.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
2012.gadā turpinājās intensīvā sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Novadnieks‖,
„Vietējā Latgales Avīze‖, „Latgales Laiks‖, kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu
„Logs‖, pārskata gada nogalē tika noslēgs līgums ar Latgales Reģionālo televīziju - pārskata gadā
sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti par Vārkavas novadu tapa
šādi siţeti: „Biedrība „Dzintars 2007‖ aktīvi darbojas‖, „Vārkavas novadā galvenā nodarbošanās ir
lauksaimniecība‖, „Vārkavas novadā nav bankomātu‖, „Mucu meistars Vārkavas novadā‖.
Līdz 2010.gadam informācijas aprite lielākoties notika pašvaldības robeţās, pārsvarā
izmantojot vienu komunikatīvo kanālu – pašvaldības informatīvo izdevumu. Šobrīd novada teritorijā
veiksmīgi turpinās 2011.gadā iesāktā prakse informācijas aprites uzlabošanā. Svarīgākā informācija,
kas attiecas gan uz pašvaldības, gan kaimiľu novadu, gan Latvijas norisēm centralizēti un regulāri
tiek nosūtīta novada publiskajām bibliotēkām, kur bibliotekāres to izvieto uz informatīvajiem
stendiem. Par informācijas apriti gādā arī pagasta pārvalţu vadītāji un citi atbildīgie pašvaldības
darbinieki.
Sabiedrisko attiecību speciāliste pārskata gadā sagatavojusi un izsūtījusi medijiem 32 preses
relīzes un rakstus, informāciju notikumu kalendāram, apkopojusi un izsūtījusi medijiem kolēģu
sagatavoto informāciju. Pārskata gadā ir atspoguļoti šādi notikumi: 1) Rauniešu – Slapkavas –
Svaļbišku – Mačānu ceļa posma pieľemšana ekspluatācijā, 2) „Ēnu diena‖ Vārkavas novada
pašvaldībā, 3) Pirmais zemledus makšķerēšanas čempionāts Piliškās, 4) Projekta ietvaros darbu sācis
sociālais darbinieks, 5) Novada pašvaldības 10 gadu jubileja, 6) Izteiksmīgās runas konkurss
Vārkavas pamatskolā, 7) „Savādi gan‖ 10 gadu jubilejas koncerts, 8) Lielā talka 2012 Vārkavas
novadā, 9) Biedrības „Dzintars 2007‖ rīkotā tikšanās ar kolhoza „Dzintars‖ darbiniekiem, 10) Meteľi
Piliškās, 11) Vanagu deju kopas sadancis ar draugiem pretim pavasarim, 12) Iedzīvotāju sapulču
kopsavilkums, 13) Psihologa darba telpu atklāšana Vārkavā, 14) Mācību gada noslēguma koncerts
un skolēnu sasniegumi, 15) „Dainas‖ 10 gadu jubilejas koncerts, 16) Vanagu draudzes baznīcas
saľemtais dāvinājums, 17) Par ceļa posma Vārkava – Moskvina uzlabošanu, 18) Biedrības „Dzintars
2007‖ nodarbības „Dzīvā bibliotēka‖ un Jāľu ielīgošana, 19) Arendoles novadnieku saiets, 20)
Latgales amatierteātru saiets, 21) „Dzīves virpulī‖ 10 gadu jubilejas koncerts, 22) „Vārkavas
bezceļu‖ skrējiens, 23) Rimicānu PII telpu remonts („Nāk draugi izkrāsot bērnību‖), 24) Mazo
grantu projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi‖ norise un rezultāti, 25) Vārkavas stadiona atklāšana,
26) Jauniešu centra atklāšana Vārkavā, 27) Vārkavas pašdarbnieku teātra trešā pirmizrāde, 28)
Pūgaiľu peldvietas atklāšana, 29) Rimicānu PII rotaļu laukuma atklāšana, 30) „Dziedi līdzi!‖
jubilejas koncerts, 31) Arendoles bibliotēkas 40 gadu jubilejas pasākums, 32) Ģimeľu diena
Vārkavā. Pārskata gada aprīlī pašvaldība iegādājās modernu digitālo spoguļkameru „Nikon D5100‖,
ar kuru tiek fotografētas visas iespējamās norises novadā, un šo norišu fotogrāfijas regulāri tiek
ievietotas pašvaldības informatīvā portāla fotogalerijas sadaļā. (Pārskata gadā mājaslapas fotogalerijā
ir ievietotas 55 notikumu fotogalerijas, 31 no tām ir sabiedrisko attiecību speciālistes fotografētas;
visu iesniegto fotogrāfiju atlasi un apstrādi arī veic sabiedrisko attiecību speciāliste.)
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viľu lomu un ieguldījumu novada attīstībā,
aktivizētu viľu līdzdalību, tiek organizētas šādas aktivitātes:
 Vārkavas novada iedzīvotāju apbalvošana 18. novembrī;
 ģimeľu godināšana kāzu jubilejās;
 mācību priekšmetu olimpiāţu, valsts konkursu uzvarētāju apbalvošana;
 pozitīvas publicitātes veidošana.
2012. gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaľās un
pasākumos, piemēram, „Lielā Talka‖, „Ēnu diena‖, „E-prasmju nedēļa‖ u.c.
Vārkavas novada pašvaldībā 2012.gadā ir notikuši 2 ievērojami pasākumi, kas ir veicinājuši
Vārkavas novada atpazīstamību - 16.maijā, Vecvārkavā, Vārkavas novada pašvaldības domē, notika
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde; 8.jūnijā Vārkavas vidusskolā noritēja
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konference "Latgaliešu valoda un latgaliskā identitāte", kurā piedalījās kultūras ministre Ţaneta
Jaunzeme - Grende, 11.Saeimas deputāte, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Inese Laizāne,
Latgales pilsētu un novadu pašvaldības pārstāvji, Latvijas publiskās pārvaldes institūcijas, Latgales
plānošanas reģiona pārstāvji, eksperti, nevalstiskās organizācijas, masu mediji.

8.2 . Vārkavas novada pašvaldības informatīvais izdevums
Lai
nodrošinātu
maksimālu
informācijas
pieejamību
iedzīvotājiem, neatkarīgi no viľu
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 10 numuri (februārī, martā, 2
numuri aprīlī, maijā, jūnijā, augustā, oktobrī, novembrī, decembrī) 740 eksemplāru tirāţā.
Informatīvā izdevuma apjoms svārstās no 6 – 12 A3 formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā
„Latgales druka‖ un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts‖, un nonāk katrā Vārkavas
novada mājsaimniecībā. Tā kā informācijas aprite līdz ar kvalitatīvas mājaslapas izveidi ir
uzlabojusies, informatīvā izdevuma rubriku skaits un apjoms ir samazinājies. Informatīvajā
izdevumā regulāri tiek publicēta domes priekšsēdētāja sleja, būtiskākie domes lēmumi, saistošie
noteikumi, informācija par budţeta izlietojumu, par novada attīstības projektiem, skolu norises,
kultūras un sporta pasākumu kalendārs, par iespējām saľemt sociālo palīdzību, uzskaitīti reģistrētie
jaundzimušie un mirušie, ievietoti privātsludinājumi, daţādi paziľojumi.
Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīga un objektīva informācija, avīzes sagatavošanā
regulāri tika iesaistīti pašvaldības un tās iestāţu darbinieki.

8.3. Vārkavas novada pašvaldības informatīvais portāls
Vārkavas novada pašvaldības oficiālā interneta
vietne ir www.varkava.lv. Pirmā tās versija tika
izveidota 2007.gadā, nākamā 2009.gadā. Pirmajai
versijai bija veiksmīgs dizains un struktūra, taču
trūka informācijas; otrajā versijā bija nedaudz
plašāks informācijas klāsts, taču dizains un
struktūra neatbilda mūsdienu prasībām, tādēļ
2010.gada augustā tika izveidota darba grupa,
kuras uzdevums bija izstrādāt Vārkavas novada pašvaldības informatīvās vietnes dizainisko,
strukturālo un saturisko koncepciju, kā arī atrast profesionāļus, kas šīs idejas īsteno. 2010.gada
septembrī tika parakstīts līgums ar SIA „Datateks‖ par interneta mājas lapas koncepcijas un dizaina
izstrādi. 2010.gada pēdējos četros mēnešos tika vākta, apkopota un ievietota informācija topošajā
mājas lapā, un šis process joprojām turpinās. 2011.gada 4.februārī jaunā vietne parādījās interneta
vidē, kā arī atbildīga par tās administrēšanu kļuva sabiedrisko attiecību speciāliste. Vārkavas novada
domes mājas lapā www.varkava.lv regulāri tiek ievietota un atjaunota iedzīvotājiem aktuāla informācija
gan par notiekošo novadā, gan arī par daţādām aktualitātēm Latvijā. 2012.gadā Vārkavas novada
informatīvā portālu dienā apmeklēja vidēji 150 – 200 unikālie viesi, vispopulārākās sadaļas: JAUNUMI,
FOTOGALERIJA, NOTIKUMU KALENDĀRS, IEPIRKUMI, PAŠVALDĪBA. No mājaslapas ir
iespējams pašvaldībai nosūtīt jautājumus un ieteikumus. 2012.gadā no iedzīvotājiem tika saľemtas 11
vēstules – 2 pateicības par mājaslapu un kultūras aktivitātēm; 1 lūgums nosūtīt nekustamā īpašuma
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nodokļu aprēķinu uz norādīto e-pastu; 1 skaidrojums par skaidras naudas izľemšanas komisijas maksu
vietējos veikalos; 1 jautājums par darba samaksu pašvaldības darbiniekiem, par Ziemassvētku balles
biļešu rezervāciju, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pensionāriem – piemājas saimniecību
īpašniekiem; 1 aizrādījums par ceļu netīrīšanu; par kultūras pasākumu (baļļu) trūkumu Piliškās, par
Vārkavas stadiona nelietderību un sporta halles būvniecību, par neprecīzu gadskaitli kādai fotogalerijai.
Uz katru jautājumu, vēršoties pie attiecīgajiem speciālistiem, tika sniegta atbilde.
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9. PIELIKUMI
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