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 Vārkavas novada ilgtspējīga attīstības 

stratēģijas izstrāde uzsākta ar 2012.gada 

15.maijā lēmums Nr.8 „Par Vārkavas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu”.  

 Eksperta pakalpojumus Vārkavas novada 

ilgtspējīgas attīstības programmas izstrādē 

sniedz SIA „AC Konsultācijas”.  

 Stratēģija izstrādāta Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā projekta „Vārkavas novada 

attīstības programmas izstrāde”, identifikācijas 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/028/066, ietvaros 



No kā sastāv IAS? 

 Novada vizītkarte 

 Pašreizējās situācijas novērtējums 

 Vīzija 

 Ekonomiskā specializācija 

 Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 

 Telpiskās attīstības perspektīva 

 IAS monitorings 



IAS izstrādes process 

Tikšanās ar 
pašvaldību 3.05 – 
esošās situācijas 
un stratēģijas 
ievirzes 

idejuTalka 13.05 - 
ar iedzīvotājiem 
un pašvaldības 
speciālistiem. 
Novada stratēģijas 
izstrāde 

Klātienes un 
neklātienes 
tikšanās ar 
pašvaldību 14.05.-
17.05. Diskusija par 
stratēģiju  

Kas novadā ir labs, kas – slikts? 

Vārkavas novada stiprās 

puses, salīdzinot ar kaimiņiem. 

Novada specializācija, vīzija, 

mērķi? Kā telpiski vēlamies 

redzēt novadu?  



Pašreizējās situācijas novērtējums 

 Iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits samazinās (-26% 12 
gados, vid. Latvijā – 14%), kas atstāj ietekmi uz 
visām jomām. 

 Nodarbinātība. Augsts bezdarba līmenis (17,9%). 
Taču pozitīvi, ka liela daļa iedz. strādā novadā - 
lauksaimniecībā. 

 Ekonomika. Novada pamatā ir lauksaimniecība, 
puse no z/s ir ekoloģiskas (pāris gadus atpakaļ – 
vairāk par 90%). 
 Problēma – lauksaimniecisko zemju trūkums. 

 Sliktais autoceļu stāvoklis kavē novada attīstību. 

  Transports un sasniedzamība. Lai arī autoceļu tīkls 
ir labs, autoceļi ir nolietojušies. Sabiedriskā 
transporta pieejamība ir apmierinoša, taču tā 
atšķiras starp dažādiem ciemiem. 

 



Pašreizējās situācijas novērtējums 

 Izglītība. Skolēnu skaits samazinās, nākotnē var būt 

nepieciešama skolu reorganizācija. 

 Sports un Kultūra. Regulāri noris sporta pasākumi 

reģiona līmenī. Ir apskates objekti un ainavas, labi 

izstrādāta tūrisma karte.  

 Pakalpojumi. Lielākajās apdzīvotās vietās ir nodrošināts 

minimālais pakalpojumu klāsts. Taču augstāka līmeņa 

pakalpojumi novadā nav pieejami. Pakalpojumu 

centri – Preiļi, Līvāni, Daugavpils. 

 Veselība. Novadā ir divas ģimenes ārstu prakses – 

Vārkavā un Vecvārkavā. Augstāka līmeņa veselības 
pakalpojumi ir pieejami Daugavpilī. 

 

 

 

 



Pašreizējās situācijas novērtējums 

 Komunālā saimniecība. Komunālā saimniecība novadā 
vērtējama kā laba. Siltumapgāde centralizēti nodrošināta 
Vecvārkavā, kamēr citos ciemos par piemērotāko apkures 
veidu izvēlēti lokālie apkures katli. Ir atjaunoti ūdensvadi un 
attīrīšanas iekārtas. Ūdensvada un attīrīšanas iekārtu 
renovācija nepieciešama Rimicānos.  

 Vide. Novads var lepoties ar bagātīgu dabas vidi. 
Problēma novadā ir degradētie bijušo kolhozu objekti, 
izsaimniekotās karjeras.  

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme no kopējās teritorijas 
veido 55%, no kuras 83% ir aramzeme. Meži veido 24% no 
novada kopējās teritorijas, kas gan ir zemāks rādītājs nekā 
Latvijā vidēji (44%).  

Novadā ir arī vairākas derīgo izrakteņu atradnes – bezakmens 
māla un smilts atradnes, kā arī grants un kūdras atradnes. 

 



Vīzija 

Vārkavas novads ir viens no zaļākajiem 

novadiem Latgalē ar spēcīgām kopienas 

tradīcijām, laimīgiem iedzīvotājiem un 

attīstītu ekoloģisko  lauksaimniecību 



Ilgtermiņa perspektīvā novads atbalsta 

  

 Patriotiski noskaņotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības ar 
spēcīgām kopienas tradīcijām veidošanu; 

 Spēcīgu lokālo centru attīstību novadā; 

 Paaudžu pēctecību zemnieku saimniecībās; 

 Esošās apdzīvojuma struktūras saglabāšanu;  

 Novadam raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko ainavu 
saglabāšanu un pilnveidošanu; 

 Ekoloģisko saimniekošanu; 

 Citu ekonomikas jomu attīstību, kas nav pretrunā ar 
novada ilgtermiņa attīstības uzstādījumu; 

 Zemju konsolidāciju; 

 Lauku tūrisma un seno amatu prasmju attīstību; 

 Apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanu; 

 Iedzīvotājam draudzīgu, sasniedzamu un drošu vidi. 

 



Ilgtermiņa perspektīvā novads neatbalsta 

 Industriālas, lielas un piesārņojošas ražošanas teritorijas; 

 Ģenētiski modificētu lauksaimniecību; 

 Konvencionālo lielražošanu; 

 Lauksaimniecības zemju apmežošanu; 

 Lauksaimniecības zemju sīkdalīšanu; 

 Atkritumu poligonu ierīkošanu. 

 



Ekonomiskā specializācija 

Ekonomikas pamatā – ekoloģiskā lauksaimniecība. 
Amatniecība un tūrisms – kā ekonomikas papildinājums 

Ekoloģiskā lauksaimniecība 

Mežsaimniecība un kokapstrāde 

Amatniecība, senās amatu prasmes 

Lauku tūrisms 



 Ekoloģiskā lauksaimniecība  

 Mežsaimniecība un kokapstrāde – orientējoties 
uz pirmsapstrādi 

 Amatniecība – Latgale kā amatniecības seno 
prasmju glabātāja 

 Lauku tūrisms – var tikt attīstīts kā papildinošs 
ekoloģiskai saimniekošanai. Tas nodrošina 
ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu un 
nodrošina patīkamu dzīves vidi novada 
iedzīvotājiem. 

Lauku tūrismu var attīstīt, jo pēc iedz. skaita 
novads ir mazs, tajā nav masu atpūtas veidi, nav 
industriālas teritorijas, ir neskartas dabas vides, var 
nodarboties ar makšķerēšanu un medībām, ir 
vēsturiski apskates objekti. 

Balsts – 

vietējais 

darbaspēks 



Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 

prioritātes 

1. Spēcīgs sociālais un 
cilvēkkapitāls 

IP 1. Izglītība 
mūža garumā 

IP 2. Spēcīgas 
kopienas 

tradīcijas un 
patriotisms  

2. Ilgtspējīga un 
konkurējoša 
ekonomika 

IP 3. Ekoloģiska 
lauksaimniecība 

IP 4. 
Mežsaimniecība 
un kokapstrāde 

3. Ilgtspējīgi un 
efektīvi apsaimniekoti 

vides resursi 

IP 5. Sakopta un 
harmoniska vide 

IP 6. Ilgtspējīga 
resursu 

izmantošana 



1 . Nodrošināts novadam piederīgs un laimīgs iedzīvotājs 

2. Apdzīvotības struktūras saglabāšana 

3. Sasniedzams novads 

Mērķu sasniegšanā noteiktas vairākas ilgtermiņa 

horizontālās prioritātes, kas izriet no definētajiem 

mērķiem un nodrošina mērķu savstarpēju sasaisti un 

papildinātību.  

To īstenošana nodrošina novadam piederīgu, 

nodrošinātu un laimīgu iedzīvotāju esamību novadā, 

mazina emigrāciju, tādējādi nodrošinot novada 

apdzīvotības struktūras saglabāšanu, kā arī nodrošina 
iedzīvotāju mobilitāti un sasniedzamu novadu. 



Telpiskās attīstības perspektīva 

Galvenie telpiskās perspektīvas attīstības 

virzieni tiek izvirzīti : 

 1) teritorijas, kuras piemērotas 

ekoloģiskai  lauksaimniecībai, attīstība,  

 2) pašvaldības nozīmes dabas resursu 

teritorijas,   

 3) novada sasniedzamības uzlabošana,  

 4) kā arī ilgtspējīgu pakalpojuma centru 

izveide.   



Priekšrocība – ģeogrāfiskā atrašanās vieta 



Jāsaglabā 2 pakāpju policentriska apdzīvojuma struktūra 









IAS monitorings 

 noteikti vairāki uzraudzības rādītāji, kas palīdzēs 
novērtēt stratēģisko mērķu īstenošanas progresu 
un novada teritorijas attīstību.  

 uzraudzības rādītāji noteikti novadam kopumā un 
katram no trīs stratēģiskajiem mērķiem. 

 monitorings tiks veikts ik gadu. 

 monitorings tiks veikts vienlaikus ar Vārkavas 
novada pašvaldības publiskā pārskata 
gatavošanu.  

 atbildīgā institūcija par ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas monitoringu ir Vārkavas novada domes 
iecelta institūcija vai amatpersona. 


