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I DAĻA 

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANAL ĪZE 

1. Ievads 
Vārkavas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), 

kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar 2011. gada sēdes lēmumu „Par 

Vārkavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. 

Darba uzdevums apstiprināts ar Vārkavas novada domes 22.02.2011. lēmumu „Par Vārkavas 

novada pašvaldības Attīstības programmas darba uzdevuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.5, 

10.punkts). 

Vārkavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam izstrādei pamatojums ir: 

• LR 9.05.1994.  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

• LR 13.10.2011. likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 6. panta ceturtā daļa; 

• LR 2002. likums „Reģionālās attīstības likums”; 

• LR 13.10.2011. likums „Teritorijas attīstība plānošanas likums”; 

• LR Ministru kabineta 25.08.2009 noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība. 

Vārkavas novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

• noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, kas izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri 

definēti, izmērāmi un pārbaudāmi; 

• definēt novada attīstības vīziju (vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus 

parāda teritorijas unikālās vērtības); 

• izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātās novadu teritorijā 

ietilpstošo pagastu un pilsētu plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras 

projektus Vārkavas novadā; 

• izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentus; 

• izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā blakus esošo novadu attīstības plānošanas dokumentus. 
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2. Novada fizioģeogrāfiskais raksturojums un dabas resursi 

2.1. Vārkavas novada vispār īgs raksturojums 

Vārkavas novads izveidots 2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un 

Upmalas pagastus. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlij ā Vārkavas 

novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts. 

Vārkavas novads atrodas Latvijas dienvidaustrumos. Tas robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils 

novadiem. Vārkavas novadu veido Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti. Administratīvais centrs - 

Vecvārkava. Novada lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas.  

1.attēls. Vārkavas novada izvietojuma shēma. 

Avots: SIA „Livland” 

 

Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām - Dubna. Vārkavas 

novada platība ir 28 788,2 ha (Rožkalnu pagasts – 11 152,2 ha, Upmalas pagasts – 9 796,7 ha, 

Vārkavas pagasts – 7 858,3 ha).  

 

2.attēls. Vārkavas novada karte. 
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Avots: www.varkava.lv 

 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 15866,6 ha, meži - 6879,8 ha, krūmāji - 940,5 ha, purvi - 

2754,4 ha, zem ūdeņiem - 926,5 ha, zem ēkām un pagalmiem - 357,3 ha, zem ceļiem - 590,9 ha, pārējā 

zeme - 472,4 ha. 

Novada robežu šķērso seši valsts vietējie autoceļi. Attālums no Vecvārkavas līdz tuvākajām 

pilsētām – Preiļiem – 20 km, Līvāniem – 30 km; līdz Rīgai – 240 km. 

Iedzīvotāju skaits - 2349 cilvēki (uz 2011. gada 1. janvāri). Iedzīvotāju blīvums 2011. gada 

sākumā - 8,2 cilvēki uz 1 km². 

Novadā darbojas Vārkavas vidusskola, Vanagu pamatskola, Vārkavas pamatskola, Rimicānu 

pirmsskolas izglītības iestāde, Upmalas bibliotēka, Vārkavas bibliotēka, Rožkalnu bibliotēka, Vanagu 

bibliotēka, Arendoles bibliotēka, Vārkavas tautas nams, Rožkalnu kultūras nams, Vārkavas pagasta 

novadpētniecības muzejs, ģimenes ārstes prakse Vecvārkavā un Vārkavā, aptieka Vārkavā, pasta 
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nodaļa Vārkavā un Vecvārkavā. Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai darbojas Sociālais dienests, 

Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, pagastu Pārvaldes. 

Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas 

liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „V ārkavas 

parks”. 

2.2. Ģeoloģija, reljefs 

Vārkavas novada teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, salīdzinot ar vairākiem citiem Latvijas 

reģioniem, nav pārāk sarežģīta un uzskatāma par samērā labi izpētītu. Nedaudz sarežģītāks slāņkopu 

sagulums un daudzveidīgāks sastāvs raksturīgs kristāliskajam pamatklintājam, taču tas ieguļ lielā 

dziļumā. Svarīga nozīme ir arī apraktām ielejām, dažviet devona sistēmas virsējos slāņos izveidojot 

dziļus ielejveida iegrauzumus.  

Atbilstoši ģeomorfoloģiskās rajonēšanas shēmai novada teritorija atrodas Austrumlatvijas 

zemienē ietilpstošajā Jersikas līdzenumā. To aizņem viļņots limnoglaciāls līdzenums, kas atrodas 

pārsvarā 95 - 105 m virs jūras līmeņa. Līdzenumu šķērso Dubna. Tās ielejas dziļums ir tikai līdz 5, 

vietām 10 m, platums mainās no 100 – 200, vietumis līdz 500 m.     

Vārkavas pagasta augstākā daļu veido viens lielpaugurs. Reljefs pārsvarā lēzens, daļēji vi ļņots 

uz morēnas smilšmāla vai saliktiem smilšmāla nogulumiem. Augsnes cilmieži lielākajā teritorijas daļā 

sastāv no vieglas mālsmilts, smilšmāla un māla. Meliorētajās teritorijās izplatītas vidēji podzolētās un 

velēnu podzolētās daļēji iekultivētās augsnes, pie upēm un ezeriem velēngleja palieņu, velēnu 

podzolētās gleja un purvu augsnes. Novada teritorijas austrumu daļā pārsvarā dominējošās ir velēnu 

vāji un vidēji podzolētās, kā arī daļēji erodētās augsnes. 

2.3. Klimatiskie apstākļi 

Klimats kopumā ir mēreni kontinentāls. Salīdzinājumā ar Latvijas piekrastes rajoniem Latgalē 

ir krasākas temperatūras svārstības, ziemas aukstākas, vasaras siltākas. Gaisa vidējā temperatūra ir –

70C ziemā (min. - 300 C) un + 190C vasarā (max. + 340C). Gada nokrišņu daudzums ir 780 mm. 

Valdošie rietumu vēji ar vidējo ātrumu 3 - 6 m/s. Lielākais vēja ātrums ir oktobrī un novembrī, 

mazākais – vasarā. Veģetācijas periods ilgst 133 – 140 dienas ar aktīvo temperatūru summu 1900 – 

2100 grādi pēc Celsija. Nokrišņu daudzums mazāks par Latvijā vidējo un sasniedz 580 – 650 mm gadā. 

Sniega segas biezums ir 25 – 28 cm un saglabājas līdz 115 dienām. Bezsala periods ilgst 140 – 145 
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dienas. Augsnes sasalums sasniedz 60 cm, bargās ziemā – 150 cm dziļumā. Migla veidojas 35 – 60 

dienas gadā, pērkona negaisi vidēji 20 dienas gadā. 

2.4. Derīgie izrakteņi 

Novada teritorijā ir nelielas derīgo izrakteņu atradnes, kas ir maz izpētītas. Novadā ir zināmas 

derīgo izrakteņu – bezakmens māla un smilts atradnes, kā arī sastopama kūdra un grants. Šobrīd 

nepieciešamo smilts -grants maisījuma daudzumus ceļu būvēm un citām celtniecības vajadzībām ieved.  

Vārkavas novads var iegādāties karjeros tuvākajos kaimiņu pagastos, kur izpētītajās atradnēs ir 

pietiekoši lieli smilts un grants krājumi. 

1.tabula. Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu  
smilts - grants un smilts atradņu raksturojums. 

Kvalitātes 
raksturojums 

Biezums, m 
Krājumi izpētes 
gadā, tūkst. m3 

Nr. 
p. 
k. 

Nosau-
kums 

grants un 
akmeņi 
70-5 mm, 
% 
no - līdz 

smilts 
<5,0 
mm, 
% 
no - līdz 

segkār- 
tas 
no - līdz 
vid. 

derīgā 
slāņa 
no - līdz 
vid. 

Platība
, 
ha izpētītie 

A 

no-
vēr-
tētie 
N 

Izpētes 
gads 

1. Brakovski 0,0-17,4 
82,6-
100 

0,0-0,5 
- 

1,2-5,1 
2,9 

2,9 149,0 - 1985 

2. Broduži 4,0-20,8 
79,2-
96,0 

vid.0,3 
2,2-3,8 
2,9 

2,9 61,0 - 1985 

3. Mizovski 0,0-27,2 
72,8-
100 

2,0 2,4 4,7 112,6 - 1985 

4. Pūgas 0,0-8,8 
91,2-
100 

0,5 2,5 1,4 35,0 - 1982 

 
2.tabula. Vārkavas novada Vārkavas pagasta  

smilts - grants un smilts atradņu raksturojums. 
Nr. Nr.  Atradne Platība, ha 
p.k. Pase Nosaukums Izrakteņa veids 
    

Mērvienība Krājumu 
daudzums 

Gads 

1. 1339 Bleidi Smilts  tūkst. m3 192 1985 
2. 1341 Pilišķi Smilts-grants 

Smilts 
tūkst. m3 

tūkst. m3 
195 
51.70 

1985 

3. 1888 Bleides Smilts-grants 
Smilts 

tūkst. m3 66.80 1970 

4. 1340 Šaripovka Smilts-grants 
Smilts 

tūkst. m3 99.00 1985 
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Kūdras iegulu platība “nulles” robežās (kūdras slāņa biezums ne mazāks par 0,3 m) mainās no 8 

līdz 2036 ha, kūdras slāņa maksimālais biezums – no 0,6 līdz 8,4 m. Kopējais A kategorijas kūdras 

krājumu apjoms novada teritorijā ir ap 111 milj.m3, tomēr aptuveni puse no šiem krājumiem ietilpst 

dzērvenāju liegumā Ašinieku purva teritorijā. Kopējais P kategorijas kūdras resursu apjoms novada 

teritorijā ir 9,4 milj.m3. Pārsvarā atradnēs un iegulās sastopama zemā tipa kūdra, kas izmantojama kā 

mēslojums. Piecās atradnēs sastopama augstā tipa kūdra (izmantojama lauksaimniecībā – pakaišiem), 

vienā – pārejas tipa kūdra, kas izmantojama kā mēslojums augsnes ielabošanai. Kūdras ieguve netiks 

paredzēta. 

Lielākā kūdras atradne Vārkavas novada teritorijā ir Krievu-Jersikas, kura detalizēti pētīta 1960. 

gadā (izpēti veica “Ļengiprotorf”). Atradne izvietota novada rietumu daļā un tikai daļa no tās iestiepjas 

novada teritorijā. Pārsvarā atradnē sastopama augstā tipa kūdra, purva nomalēs nelielās platībās – arī 

zemā tipa kūdra. Maksimālais kūdras slāņa biezums atradnē sasniedz 8,4 m, vidējais kūdras biezums ir 

3,4 m. Krievu-Jersikas kūdras atradnē Vārkavas novada teritorijā apzināti 52,2 milj.m3 A kategorijas 

kūdras krājumu. Augstā tipa kūdra izmantojama kā kurināmais un lauksaimniecībā – pakaišiem, zemā 

tipa kūdra – augsnes uzlabošanai kā mēslojums.  
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3.tabula. Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu kūdras atradņu1 un iegulu raksturojums2 
Atradnes (iegulas) 
platība, ha 

Kūdras dziļums, m 
Kūdras krājumi 
(resursi) Nr. 

p. 
k. 

Nosaukums 

Nr. 
Kūdras 
fondā un 
uz kartes 

Izpētes 
pakāpe “0” 

robežās 

rūpn. izmanto- 
jamā dziļuma 
(0,9m) robežās 

lielākais vidējais 
tūkst.m
3 tūkst. t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2036 1519 8,4 3,4 52194 5985 
1711 1280 8,4 3,6 49359 5561 1. Krievu -

Jersikas3 
3674 A 

325 239 2,1 1,19 2835 424 
2. Dubnas 3678 P 187 nav datu (n.d.) 2,0 0,8 1309 n.d. 
3. Kucupes 3682 P 55 n.d. 1,2 0,6 275 n.d. 

4. 
Nīcgales4 
 

3681 A, P 73 n.d. 3,6 2,4 1602 n.d. 

5. Izdegu 3683 P 65 40 1,6 1,4 385 56 

6. Āpšu 3684 P 23 n.d. 1,7 0,5 138 n.d. 

7. Strodu 3685 P 12 n.d. 1,0 0,5 60 n.d. 

8. Žīdu 3686 P 35 n.d. 0,7 0,4 280 n.d. 

9. Zūsiņu4 4543 P 167 n.d. 2,0 1,0 1837 n.d. 

10. Ašinieku5 4545 A 1567 n.d. 8,0 4,0 57945 n.d. 

11. Vilkopas 4558 P 28 n.d. 0,6 0,4 280 n.d. 

                                                 
1  Par kūdras atradni sauc kūdras iegulu, kuras platība rūpnieciski izmantojamā dziļuma (0,9 m) robežās ir lielāka par 1 ha un tās vidējais dziļums 
pārsniedz 1 m. 
2  Dati par iegulu platību un krājumiem/resursiem (izņemot Krievu-Jersikas atradni) doti saskaņā ar 1980. gada Latvijas PSR Kūdras fondu, pārējie dati – 
saskaņā ar 1962. gada Latvijas PSR Kūdras fondu. 
3  Kūdras atradnes raksturojums dots pēc 1960. gada tehniskās atskaites par kūdras izpētes darbiem atradnē. Atradne tikai daļēji izvietota Vārkavas 
novadā, platība un krājumi dota tikai novada teritorijā. 
4  Tikai daļa no atradnes izvietota Vārkavas novadā, platība un krājumi dota tikai novada teritorijā. 
5  Tikai daļa no atradnes izvietota Vārkavas novadā, platība un krājumi dota tikai novada teritorijā. Lielākā daļa no purva platības ietilpst dzērvenāju 
liegumā. 
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12. Kursīšu 4559 P 16 n.d. 0,6 0,4 48 n.d. 

13. Sīvera 4560 P 10 n.d. >3,2 1,0 54 n.d. 

14. Cauņu 4570 P 268 n.d. 1,5 0,7 2680 n.d. 

15. Udzēnu 4571 P 109 n.d. >3,2 1,0 981 n.d. 

16. Dubencu 4627 P 9 n.d. >4,0 3,0 99 n.d. 

17. Lazdu 4628 P 8 n.d. 2,0 1,0 48 n.d. 

18. Smagaru 4629 P 38 n.d. >3,2 3,0 432 n.d. 

19. Stradiņu 4641 P 60 n.d. 2,7 1,0 480 n.d. 
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4. tabula. Vārkavas pagasta kūdras atradnes.        
Nr
. 

Nr.  Kūdras atradne Platība, ha Kūdras krājumi, t ūkst. m3 

 Kūd-
ras 

Nosaukums Tips Kopējā Tajā skaitā Kopē- 
jie  

Tajā skaitā 

 fondā    Rūpn. 
izm. 

Izstrā 
dātā 

Rūpn. 
neizm. 

 Rūpn. 
izm. 

Pie 40% 
mitruma 

Rūpn.nei
zm 

1. 4564 Aizpurīšu (Vārkava) Z 46 - - 46 276 - - 276 
2. 4561 Alksnīšu (Vārkava) Z 53 -  - 53 424 - - 424 
3. 4563 Ančkinu (Vārkavas) Z 180 - - 180 1 440 - - 1 440 
4. 4517 Anspoku (Vārkavas) A 9 - - 9 36 - - 36 
5. 4257 Brišķu (Vārkavas) Z 2 - - 2 20 - - 20 
6. 4272 Desjatnieku 

(Vārkavas) 
Z 20 - - 20 100 - - 100 

7. 4573 Gavarišku (Vārkavas) P 7 - - 7 56 - - 56 
8. 4562 Onckuļu (Vārkava) Z 24 - - 24 192 - - 192 
9. 4572 Pilišku (Vārkava) Z 26 - - 26 156 - - 156 
10
. 

4542 Šķilteru (Vārkavas) Z 42 - - 42 - - - - 

11
. 

4541 Šultu (Vārkavas) A 60 - - 60 600 - - 600 

12
. 

4574 Šurtjankas (Vārkava) Z 48 - - 48 288 - - 288 

13
. 

4548 Znotiņu (Vārkava) A 54 26 - 28 648 328 49 320 

  Kopā        571 26  545 4236 328 49 3908 

Vārkavas novada teritorijā sapropeļa meklēšanas darbi veikti 1998. gadā. Rūpnieciskas 

nozīmes sapropeļa iegula apzināti tikai Garlaku ezerā. Sapropeļa iegulas platība ir 14 ha, tā slāņa 

maksimālais biezums 2,7 m, P kategorijas resursu apjoms (pie 60 % mitruma) ir 52 tūkst.t. Iegulu 

veido organogēns un organogēns silikātu sapropelis, kas izmantojams kā mēslojums, 

organogēnais – arī kā ārstnieciskās dūņas.  

5.tabula. Vārkavas novada sapropeļa iegulas raksturojums. 

Iegulas 
nosaukums 

Iegulas 
izpētes 
pakāpe 

Ezera 
platība 
(ha) 

Ūdens 
dziļums (m) 
max. 
vid 

Sapropeļa 
iegulas 
platība (ha) 

Sapropeļa 
slāņa 
biezums (m) 
max. 
vid. 

Sapropeļa 
resursi 
tūkst.m3 

tūkst.t 

1 2 3 4 5 6 7 

Garlaku(Gerlah
u, Gerlaku) 

P 

37 2,8 14 2,7 350 
 

Sapropelis konstatēts arī Lielajā Kalupes ezerā, bet šeit nav apzināta sapropeļa 

rūpnieciska iegula. 

Tā kā Garlaku iegulā apzināti tikai P kategorijas krājumi, lai uzsāktu sapropeļa ieguves 

darbus, nepieciešams veikt papildu ģeoloģisko izpēti. 
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2.5. Virszemes ūdeņi 

Vārkavas novads ir bagāts ar virszemes ūdeņiem. Vārkavas novada virszemes ūdeņi 

pieder pie Daugavas upes baseina. 

  Vārkavas novada teritoriju šķērso vai no tā teritorijas iztek, vai gar novada robežu 

tek daudzas upes: Dubna (Garums 105 km, Baseina platība 2785,4 km²), Egļupe, Divkle, 

Kucupe, Malnaviņa, Ūdzeņa (21 km gara un platība 104,4 km2) un, Šusta (garums 8,72 km, 

platība 86,8 km2), Kalupe, Feimanka (Garums 72 km, Baseina platība 385,4 km²), Preiļupe, 

Dzilna (garums 18,12 km, platība 30,1 km2, Rītupīte, Bērzupe. Vārkavas pagastā atrodas vairāki 

ezeri – Vārkavas ciema teritoriju šķērso Ūdzeņas upītes grava, tajā izveidojusies triju ezeru 

virkne - Zvirbuļu (1,7 ha), Beletnīku (1,7 ha) un Klaparu (1,3 ha), vēl pagastā ir Bleidas ezers 

(33,8 ha), Biletnieku ezers (1,1 ha) un Kaziņu ezers (1 ha). Rožkalnu pagastā atrodas Gerlaka 

ezers (37 ha) un gandrīz viss Lielais Kalupes ezers (160,7 ha). Upmalas pagastā atrodas Bratišķu 

ezers (4,4 ha) un Vepru ezers (3,9 ha). 

Vārkavas pagasta upju kvalitātes mērķi attiecībā uz ķīmiskajām un bioloģiskajām normām 

attiecināmi uz karpveidīgo zivju ūdeni.  

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorija robežojas ar esošo Feimankas (Šķilteru) 

ūdenskrātuvi Preiļu novada Preiļu pagasta teritorijā. 

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 27 no 15.01.2002. “Noteikumi par upēm (upju 

posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot 

hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” HES celtniecība 

aizliegta Daugavas baseina Feimankā. 

Praktiski visi novada teritorijas ūdeņi pieder pie eitrofā (produktivā) ūdens tipa. Bratišķu 

un Vepru ezeri ir tipiski eitropu ezeru piemēri. Tos raksturo plata, stipri aizaugusi litorālā zona, 

mazs skābekļa daudzums dziļumā vasarā un deficīts ziemā. Biezs dūņu slānis. Tādēļ ir 

samazinājies ūdens dziļums. Lielākā daļa Latgales ezeru kopumā ir eitrofi un parmērīgi eitropi – 

tātad veci un ar ātri pieaugošiem nogulumiem. Visumā to piesārņojums nav liels. Ezeru 

ihtiofaunu veido zivju sugas, kuras raksturīgas eitrofiem ūdeņiem, dominē – plaudis, asaris, 

rauda, līdaka, zandarts, līnis un zutis.   

Aizaugot Vepru ezeram, var veidoties purvs vai arī kāds cits  mitrāju veids.   
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2.6. Aizsargājamās dabas teritorijas 

Novadā lielas platības aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku 

purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie 

stādījumi „V ārkavas parks”. 

3.attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas. 
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

 
  

Dabas liegums „Ašinieku purvs” atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 1577 ha, 

aizsardzībā kopš 1977. gada, teritoriju apsaimnieko VAS „Latvijas Valsts meži”. Dabas 

liegumam „Ašinieku purvs” ir ne tikai valsts mēroga aizsardzības statuss, bet ir arī starptautiska 

vērtība - dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 

2000” tīklā. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, 

pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas Latgalē ir reti sastopamas. 
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Dabas liegums „Dubnas paliene” atrodas Upmalas un Rožkalnu pagastā, tā platība ir 

377 ha, aizsardzībā kopš 2004. gada. Dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju „Natura 2000” tīklā. Teritorija izveidota, lai saglabātu izcilas, sugām bagātas, 

mēreni mitras pļavas un upju palieņu pļavas, kas aizņem lielas platības. Teritorijā sastopamas 3 

īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiola, rūgtā drudzenīte un stāvlapu dzegužpirkstīte. 

Dubnas palienes pļavas apsaimnieko to zemju īpašnieki. 

Dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „V ārkavas parks” 

atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 2,7 ha, aizsardzībā kopš 2001. gada, teritoriju apsaimnieko 

Vārkavas novada dome. Parks ierīkots 19. gs. Sākumā, spriežot pēc lielākiem ozoliem (ap 200 g. 

veci), pārējie stādījumi ierīkoti 19. gs. beigās. Parkā aug vietējās koku un krūmu sugas - kļavas, 

oši, egles, apses, ozoli, trauslais vītols, liepas, gobas, lazdas, Eiropas segliņi, ievas u.c., kā arī 

parkā aug vairāk nekā 10 eksotu koku un krūmu sugas, nozīmīgākās no tām – aslapu kļava, 

cukura kļava, pūkainais filadelfs, smaržīgā apse, sudrabvītols, Ungārijas ceriņš, Krimas liepa, 

platlapu liepa. 

3. Iedzīvotāji un apdzīvojums 
Vārkavas novada iedzīvotāju skaits 2011. gada sākumā bija 2349. Laika posmā no 2005. - 

2011. gadam iedzīvotāju skaits samazinājies par 266 cilvēkiem, jeb 10% un turpina samazināties. 

Novada iedzīvotāju skaita samazinājumu nosaka tas, ka dzimstība ir daudz mazāka par mirstību, 

kā arī negatīvs migrācijas saldo rādītājs. 

4.attēls. Avots: CSP 
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Uz 01.01.2011 novada Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums ir vieni no zemākajiem 

starp Latgales novada pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums 2011. gadā ir 8,2 uz 1km² teritorijas. 

Salīdzinoši Daugavpils novadā - 14,9, Aglonas novadā – 11,1, Riebiņu novadā – 9,7. 

Joprojām saglabājas negatīvs ilgtermiņa skaitlis. Migrācijas saldo 2009. gadā bija - 7, bet 

2010. gadā jau - 17.  

Viens no iedzīvotāju skaita samazinājuma galvenajiem iemesliem ir zems iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums. Vārkavas novadā 2009. gadā dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem 

bija - 8,3, Latgales reģionā bija - 8,0. 2010. gadā Latgales reģionā pasliktinājies līdz - 10,2, 

Vārkavas novadā, nedaudz uzlabojies - 7,6. Novadā 2010. gadā pieaudzis noslēgto laulību skaits 

un nav nevienas šķirtas laulības. 

6. tabula. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji. 
Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde 

Gadi 2009 2010 
Teritorija Vārkavas 

novads 
Latgales 
reģionā 

Vārkavas 
novads 

Latgales 
reģionā 

Noslēgtas laulības uz 1 000 iedzīvotājiem 3.3 4,4 5.1 4,1 
Šķirtas laulības uz 1 000 iedzīvotājiem 1.7 2,2 0.0 2,2 
Dzimuši uz 1 000 iedzīvotājiem 9.6 7,9 9.3 6,6 
Miruši uz 1 000 iedzīvotājiem 17.9 15,9 16.9 16,8 
Dabiskais pieaugums uz 1 000 
iedzīvotājiem 

-8.3 -8,0 -7.6 -10,2 

Patstāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma norāda uz nelielu sieviešu īpatsvaru, attiecīgi 
51 % sieviešu un 49 % vīriešu. Laikā no 2009. gada īpatsvars būtiski nav mainījies. 

5.attēls. Avots: CSP 
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Pēdējos gados samazinās iedzīvotājus skaits līdz darbspējas vecumam. Vārkavas novadā 

2011. gadā tas ir 12,2 %, darbspējas vecumā ir 63,3 % iedzīvotāju, virs darbspējas vecuma- 24,55 

novada iedzīvotāju. Vidēji Latvij ā darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2009. gada sākumā 

bija 66,2%. 

6.attēls. Avots: CSP 

 

7.tabula. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, 
 darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās  

Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde 
 

Gadi 2010 2011 
Iedzīvotāju skaits, 
Īpatsvars 

Iedzīvotāju 
skaits 

Īpatsvars, 
% 

Iedzīvotāju 
skaits Īpatsvars, % 

Iedzīvotāji - pavisam 2384 100.0 2349 100.0 

Iedzīvotāji l īdz 
darbspējas vecumam 

306 12.8 288 12.2 

Iedzīvotāji darbspējas 
vecumā 

1500 62.9 1486 63.3 

Iedzīvotāji virs 
darbspējas vecuma 

578 24.3 575 24.5 

Demogrāfiskās slodzes rādītājs Vārkavas novadā 2011. gadā salīdzinot ar 2010. gadu ir 

krities, lai gan ir samazinājies darbaspējīgo iedzīvotāju skaits. 2011. gada sākumā – uz 1000 

darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 579,5 bērni un pensijas vecuma iedzīvotāji. Latgalē -  

507,5, vidējais Latvijā - 510,1. 
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8.tabula. Demogrāfiskās slodzes līmenis. 
Avots: VRAA statistika 

Demogrāfiskā slodze 
01.01.2010. 
 

2011.g. sākumā 

Vārkavas novads Latgales reģions Vārkavas novads Latgales reģions 
590,3 505,9 

 
579,5 507,2 

 
Nacionālā satāva ziņā Vārkavas novads ir samērā viendabīgs. 86,3 % no patstāvīgajiem 

iedzīvotājiem ir latvieši, 10,7 % krievi, 1,1 % čigāni un 1,9 % citu nacionalitāšu pārstāvji.  

Līdzīgi ir ar valstisko piederību,  pēc PMLP datiem uz 01.07.2011, 98 % novada 

iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi, 1,8 % nepilsoņi un 0,2 % pārējie. Vārkavas novads veidojies 

apvienojot vairāku pagastus. Tam rakturīga policentriska struktūra ar nelieliem vēturiskiem 

ciemiem un novada attīstības centru Vecvārkavu. Ap vēturiskajiem ciemiem, kuros darbojas 

skolas, nelielas bibliotēkas, bijušās pagastu mājas, kultūras objekti, baznīca, koncentrējas 

savrupmājas un atsevišķas daudzdzīvokļu mājas, kas lineāri izvietojas gar ceļiem. Pamatā apbūvi 

novada teritorijā veido vēsturiskās viensētas. Vēsturiskie ciemi savtarpēji savienojas ar ceļiem, 

kas caur pieguļošajiem novadiem nonāk līdz valsts galvenajiem autoceļiem. Nosacīti novada 

centrā atrodas Vecvārkava, kas 20 līdz 30 kilometru rādiuā aptver visu novada teritoriju, līdz ar to 

nākotnē saglabājama par novada attītības centru. Novada attīstība iespējas apkatāma mijiedarbībā 

ar tuvāko pilsētu un pieguļošo novadu attītību. Vārkavas novads atroda 30 km rādiusā ap Preiļu 

un Līvānu pilsētām nosacīti veidojot piepilsētas lauku teritoriju. Novadā ir nodrošināta nokļūšanu 

no jebkuras vietas 45 minūšu laikā līdz nacionālas nozīmes centram (Daugavpils, Jēkabpils, 

Rēzekne) un 30 minūšu laikā līdz reģiona nozīmes centram (Preiļi, Līvāni).  

Nākotnē ir jāveicina pilsētu un lauku mijiedarbība sekmējot: 

• mobilitātes iespējas, t.sk. nodrošinot attīstības centru sasniedzamību lauku 

iedzīvotājiem, kā arī radot iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas 

realizācijai; 

• darbaspēka un zināšanu plūsmu, sekmējot zināšanu pārnesi; 

• kapitāla plūsmu, dažādojot lauku ekonomiku, tradicionālās lauksaimniecības nozares 

papildinot ar jaunu inovatīvu produktu ražošanu. 
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7.attēls. Vārkavas novads un tuvākās pilsēta 30km rādiuā. 
Avots: SIA „Livaland” 

 

Attīstības centri ir saistīti ar noteiktu apdzīvoto vietu iedzīvotāju skaita un pakalpojumu 

nodrošināšanas veicināšanu un aptver mājokļu, nodarbinātības, pakalpojumu un infrastruktūras 

(labiekārtojuma) koncentrāciju izvēlētos centros, lai nodrošinātu dzīvotspējīgu līmeni lauku 

investīcijām, un lai atbalstītu ne tikai prioritāros ciemus, bet arī to apkārtnē esošas citas lauku 

apdzīvotās vietas. Vārkavas novadā kā pakalpojumu centri var būt skolas ēkas, bijušās 

pagastmājas, kultūras nams. Vecvārkavā kā novada nozīmes attīstība centram pamatā ir pieejams 

pamata pakalpojumu grozs: 

• pieejama gan pamatizglītība, gan vidējā izglītība; 

• pieejamas bibliotēkas, kultūras un sporta iespējas; 

• pieejami sociālie pakalpojumi; 

• tiek nodrošināta vieta ģimenes ārsta praksei; 

• pieejams sabiedriskais transports; 

• darbojas uzņēmumi; 
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• pieejams internets. 

Pakalpojumu centrā jānodrošina iespēja saņemt viespakalpojumus, kurus nav racionāli 

stacionāri uzturēt novada teritorijā. Pakalpojumiem ir jābūt mobiliem un pieejamiem visiem 

iedzīvotājiem. To veicina sabiedriskā transporta nodrošinājums un pieejamība, novadu un reģiona 

centru sasniedzamība, pakalpojumi un pakalpojumu izvietojuma kritēriju noteikšana atbilstoši 

attīstības centra līmenim.  

4. Ekonomika 

4.1. Uzņēmējdarb ības raksturojums 

Pēc VRAA datiem, Vārkavas novads līdzīgi kā lielākā daļa Latgales pašvaldību ierindojas to 

Latvijas pašvaldību starpā, kur reģistrēto privāto uzņēmumu un pašnodarbināto personu skaits ir 

viens no mazākajiem Latvijā. Ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem ir robežās 2 - 10. No kopējā reģistrēto uzņēmumu skaita vairāk kā 85 % sastāda 

zemnieku saimniecības, kurām, pamatkapitāls nav jāreģistrē. 

 Vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu Vārkavas novadā rādītājs sastāda 142 latus.  

9.tabula. Uzņēmumi sadalījumā pa to tiesiskajām formām. 
Avots: Lursoft, 2011. gads 

Biedrību un nodibinājumu reģistrs  

Biedrība (BDR) 12 

Komercreģistrs  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 13 

Individuālais komersants (IK) 6 

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 

Draudze (DRZ) 4 

Sabiedrisko organizāciju reģistrs  

Sabiedriskā organizācija (SAB) 2 

Sporta sabiedriskā organizācija (SPO) 1 

Uzņēmumu reģistrs  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 3 

Kooperatīvā sabiedrība (KB) 25 

Individuālais uzņēmums (IND) 7 

Pašvaldības uzņēmums (PSV) 1 

Paju sabiedrība (PAJ) 5 
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Zemnieku saimniecība (ZEM) 224 

Kopā  303 
 
 
 
 

10.tabula. Uzņēmumi reģistrācija sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām. 
Avots: Lursoft, 2011. gads 

 

Komercreģistrs  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 13 

Individuālais komersants (IK) 6 

Uzņēmumu reģistrs  

Individuālais uzņēmums (IND) 7 

Pašvaldības uzņēmums (PSV) 1 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 3 

Zemnieku saimniecība (ZEM) 224 

Paju sabiedrība (PAJ) 5 

Kooperatīvā sabiedrība (KB) 25 

Kopā 284 
 

Lielākie uzņēmumi Vārkavas novadā 

Jāņa Romāna IK „Dūre“ - sniegtie pakalpojumi: mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, pārtikas produktu tirdzniecība. 

Ata Jaudzema zemnieku saimniecība „Dambīši“ - sniegtie pakalpojumi: skaidu jumtu, 

apaļkoka un frēzbaļķu guļbūvju ražošana. 

Pētera Šņepsta zemnieku saimniecība „Šņepstu Jaunāres“ - sniegtie pakalpojumi: 

kokapstāde. 

Jāņa Malnača IK "Mūsu Elektrība” - sniegtie pakalpojumi: individuāli stāvošu ēku zibens 

aizsardzības sistēmas; vājstrāvu tīkli (videonovērošanas sistēmas, apsardzes signalizācija, datoru 

tīkli); elektriskā instalācija līdz 1kV (ēku automatizācijas risinājumi, elektromontāžas darbi). 

Staņislavs Malnačs, z/s „Kļavas”  - sniegtie pakalpojumi: sertificēta elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība, elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un 

mērīšana. 
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Jānis Zarāns, SIA "7 TRADE" valdes loceklis - sniegtie pakalpojumi: nepārtikas preču 

vairumtirdzniecība. 

11.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. 
Avots: Lursoft, 2011.gads 

NPK Uzņēmums Apgrozījums (LVL) 
1 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "ŠŅEPSTU 

JAUNĀRES" 
1,479,822.00

2 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "SMILGAS" 136,431.00
3 Rožkalnu pagasta J.Lazdāna zemnieku saimniecība "KALMES" 70,957.00
4 Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība "DOVALE" 58,128.00
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "7 TRADE" 58,093.00
6 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "KĀRKLIŅI"  54,971.00
7 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "IEVAS" 52,486.00
8 Zemnieku saimniecība "PRIEDAINE" 50,515.00
9 Rožkalnu pgasta zemnieku saimniecība "EZERLEJAS" 34,828.00
10 Zemnieku saimniecība "NAUTRĀNI"  32,480.00
11 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"  31,565.00
12 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "CAUNES" 29,785.00
13 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "DZELMES" 28,275.00
14 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "SENLĪČI"  23,911.00
15 Rožkalnu pagasta J.Jēkabsona zemnieku saimniecība 

"ROŽKALNI"  
22,708.00

16 Zemnieku saimniecība "SALNIŅAS" 18,965.00
17 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "AIRI" 14,509.00
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioGus" 13,211.00
19 Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "CIDO" 12,477.00
20 Zemnieku saimniecība "AVOTI" 12,325.00

 

Novadā ir 833 lauku saimniecības, no kurām 37,6 % ir zemnieku saimniecības ar vidējo 

saimniecības kopplatību – 32,6 ha un 62,3 % piemājas saimniecības ar vidējo saimniecības 

kopplatību – 16,6 ha. Vislielākais lauku saimniecību skaits (pēc CSP datiem) ir Rožkalnu pagastā 

– 297, t.sk. 189 ir piemājas saimniecības.  
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8.attēls.  
Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde 

 

 Gan Vārkavas novada dome, gan zemnieku saimniecības attīstībai ir piesaitījuši Eiropas 

savienības fondu finansējumu. Tas gan nav lielākais, taču ir devis nozīmīgu lomu novada attīstībā 

un nākotnē ir būtiski jāpalielina.  

9.attēls. ES fondu pieaite uz vienu iedzīvotāju. 

Avots: VRAA 2011  
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10.attēls.  
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

 

Pēc izglītības līmeņa 2,1 % lauku saimniecību vadītāji ir ar augstāko izglītību, 20,5 % ir 

prfesionālā lauksimnieciskā izglītība, 77,45 % ir ar pamatapmācību un praktisko pieredzi. 

Pēc pārdošanai saražotās produkcijas īpatsvara pēc Centrālas Statistikas pārvaldes datiem 

29 % lauku saimniecību pārdod mazāk kā 50 % lauksaimniecības produkcijas, 51,5 % lauku 

saimniecību ražo savām vajadzībām. Neoficiālie dati varētu būt ar lielāku pārdošanas īpatsvaru. 

12.tabula. Saimniecības pēc pārdošanai saražotās  
lauksaimniecības produkcijas īpatsvara (% no kopskaita). 

 Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde 

 
100 76-99 51-75 26-50 11-25 <=10 pārdošanai lauksaimniecības 

produkcija netiek ražota 
Vārkavas 
novads 

0,3 3,2 5,7 10,3 5,8 23,3 51,5 

 

Vārkavas novadā 2011. gadā bija 98 bioloģiskās saimniecības, tas ir 11,8 % no kopējā 

saimniecību skaita. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Vārkavas novadā salīdzinot ar 

Latgales reģiona un Latvijas rādītājiem ir vieni no zemākajiem. 2009. gadā ir vērojams samērā 

liels kritums tāpat kā Latvijā kopumā. 2010. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis pieaug līdz 

104,0 Ls uz 1 iedzīvotāju, arī 2011. gadā vērojama augšupejoša tendence – 112,7 Ls uz 1 

iedzīvotāju, tomēr saglabājot zemāko rādītāju valstī. 
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13.tabula. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi Ls uz 1 iedzīvotāju 
Avots: _VRAA_statistika  

Gadi 2008 2009 2010 2011 
Vārkavas novads 114,5 85,6 104,0 112,7 
Latgales reģions 222,6 158,3 172,8  
Latvija 367,3 265,9 285,1  

Piezīme. Iedzīvotāju skaits − PMLP dati. Pašvaldību budžetu ieņēmumi − Valsts kases dati. 

 

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa summa pašvaldības budžetā 2010. gadā bija 19,9 %, 2011. 

gadā - 22% no kopējiem ieņēmumiem, kas izskaidrojams ar zemu nodarbinātības un darba 

samaksas līmeni, līdzīgi kā apkārtējās pašvaldībās Latgales dienvidu daļā. 

14.tabula. Teritorijas attīstības indekss. 
Avots: _VRAA_statistika_2010. 

 

 
Teritorijas attīstības līmeņa indekss      

Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu 
indekss      

 

pēc 2008. gada 
datiem             

pēc 2009. gada 
datiem             

pēc 2010. gada 
datiem             

salīdzinot ar 2008. 
gada vidējiem 
rādītājiem         

salīdzinot ar 2009. 
gada vidējiem 
rādītājiem         

 vērtība rangs  vērtība rangs  vērtība rangs  vērtība rangs  vērtība rangs  
Vārkavas 
novads 

-1,406 103 -1,507 105 -1,604 107 -2,623 103 -1,591 106 

Latgales 
reģions 

-1,267 5 -1,164 5 -0,838 5 -2,111 5 -1,162 5 

4.2. Nodarbinātība un bezdarbs 

Reģistrētā bezdarba līmenis Vārkavas novadā 2011. gada beigās bija 17.5 %. no 

darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaita, savukārt Līvānu novadā reģistrētā bezdarba līmenis 

bija 16.1 %, Aglonas novadā 18.8 %, Riebiņu novadā 21 % un Preiļu novadā 15 %. 

NVA Preiļu fili ālē kopā reģistrēti 4 349 bezdarbnieki (Vārkavas novads – 238, Preiļu 

novads – 1 193, Līvānu novads – 1 521, Aglonas novads – 537, Riebiņu novads – 836). 

Pa pagastiem triju gadu laikā vismazākais bezdarbnieku skaits ir Rožkalnu pagastā, 2011. 

gadā ir pieaudzis bezdarbnieku skaits Vārkavas pagastā.  
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11.attēls. Bezdarbnieku skaits Vārkavas novada pagastos. 
Avots: NVA 

 

15.tabula. Bezdarba līmenis,%. 
Avots: NVA 

 
 2009 2010 2011 
Vārkavas novads 6,6 17,3 17.5 
Latgales reģionā 7,8 16,0 16,9 
Latvijā 5,1 12,0 11.0 

 

Salīdzinoši liels ir ilgstošo bezdarbnieku skaits, 2011. gadā – 65 % no kopējā skaita. Bez 

darba vairāk ir sievietes, jo vīriešiem ir lielākas izredzes atrast darbu. Arī jauniešu bezdarbnieku 

īpatsvars ir 19 % 2010. gadā, savukārt 2011. gadā ir samazinājies, iespējams uz aizbraukušo 

rēķina. 

16.tabula. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa problēmgrupām. 
Avots: NVA 

Gadi 2009 2010 2011  

Bezdarbnieku skaits 259 304 238  
Sievietes 126 150 133  
Invalīdi 11 11 11  
Jaunieši 15 - 17g. 1 1 0  
Jaunieši 18 - 24g. 43 57 29  
ilgstoši bezdarbnieki 59 156 155  
personas pēc ieslodzījuma 1 0 0  
personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 7 10 4  
pirmspensijas vecuma sievietes 5 10 10  

pirmspensijas vecuma vīrieši 13 14 17  
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5. Sociālā infrastrukt ūra 

5.1. Izglītība 

Vārkavas novadā ir bagātas izglītības tradīcijas. Novadā ir 5 izglītības iestādes: 3 

vispārizglītojošās skolas, 1 pirmsskolas izglītības iestāde, 1 sporta skola. 2011. gadā izglītības 

iestādēs mācās 259 audzēkņi, strādā 52 skolotāji. Salīdzinot ar 2009. gadu skolēnu skaits ir 

samazinājies par 45 skolēniem. 

Novada demogrāfiskā situācija nosaka izglītības iestāžu audzēkņu mazo skaitu. 

2010. gada jūlij ā tika nodibināta Vārkavas novada pašvaldības profesionālās sporta 

ievirzes izglītības iestāde – „Vārkavas novada sporta skola”. 

17.tabula. Izglītība, dati uz 1.septembri. 
Avots:Preiļu novada izglītības pārvalde 

 Pirmsskolas 
grupa 

9.klases skolēni 12.klases 
skolēni 

Izglītojamo skaits 
kopā 

 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Vārkavas vidusskola 11 11 17 6 12 20 162 154 
Vārkavas 
pamatskola 

11 10 8 8   70 50 

Vanagu pamatskola 8 8 8 8   47 33 
Rimicānu PII 25 22     25 22 
Kopā 55 51 33 22 12 20 304 259 

 

Nelielā skolēnu skaita dēļ skolās tiek veidotas apvienotās klases, ir nodrošināti 3 skolēnu 

autobusi, atsevišķu priekšmetu skolotāji vada stundas vairākās skolās, notiek sadarbība skolu 

pasākumu organizēšanā. Novada skolas cenšas izmantot savu infrastruktūru ārpusskolas 

aktivitāšu nodrošināšanai. 2009. gadā Rimicānu pamatskolas vietā izveidota Rimicānu 

pirmsskolas izglītības iestāde. 

Lai sekmētu skolēnu vispusīgu attīstību novada skolā ir iespējams iesaistīties dažādās 

ārpusstundu nodarbībās. Skolas iesaistās dažādu projektu izstrādē un realizācijā. 

Vidējo izglītību Vārkava novadā piedāvā Vārkavas vidusskola, kas īsteno vairākas 

izglītības programmas: 

• PPirmskolas izglītības programmu; 

• Vispārējās pamatizglītības programmu;  
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• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.  

Papildus vidusskolēniem ir iespējas iegūt arī profesionālas iemaņas - B kategorijas 

autovadītāju tiesības un traktorista tiesības, kā arī apgūt vadības un menedžmenta akadēmijas 

piedāvāto komerczinību kursu, kas nākotnē veicina skolas beidzēju konkurenci darba tirgū. 

Skola ar novada domes palīdzību iesaistās dažādos projektos, piemēram: 

• Datorizētu darba vietu un sadarbības tīkla izveide Vārkavas novada bibliotēkās; 

•  Ikgadēja nometne zoodārzā “Dabas skola”; 

• Vārkavas novada mutvārdu folkloras pūrs"; 

• “Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā”, (šī projekta ietvaros tika iekārtota un atvērta 

vecāku istaba un pirmskolas telpa); 

• Valsts subsidētās darba vietas Vārkavas novadā; 

• Volejbola Ābece; 

• Vietējo iniciatīvu veicināšana vides izglītībā pierobežai ezeru reģionos Latgalē un 

Pleskavā; 

• Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 

• Mazo grantu projekts “Nav komunikācijas, nav sadarbības”. 

 
Vārkavas vidusskolā darbojas dažādi pulciņi un interešu kopas - folkloras ansamblis 

"Vōlyudzeite", zēnu vokālais ansamblis, 5. - 9. klases meiteņu vokālais ansamblis, 1.- 4. klašu 

koris, vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis, modernās dejas, dabas draugu klubs, šova deju 

grupas.  

Vārkavas vidusskolā darbojas skolas bibliotēka ar plašu lasītavu, kas skolēniem un 

novada iedzīvotājiem piedāvā: 

• mācību grāmatas; 

• metodisko literatūru skolotājiem; 

•  uzziņu literatūru; 

• nozaru literatūru; 

• daiļliteratūru; 

• literatūru bērniem; 

• laikrakstus un žurnālus. 
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Skola regulāri abonē preses izdevumus (2011. gadā abonēti 8 preses izdevumi), pieejams novada 

izdevums "Ozolupe". Veiksmīgai mācību programma īstenošanai skolas bibliotēkā ir pastāvīgs 

interneta pieslēgums. Bibliotēka piedāvā darbu ar standartprogrammām, ir krāsainais printeris, 

skeneris un kopētājs. Skolēni var saņemt konsultācijas par datortehnika pirmajām iemaņām darbā 

ar datoru un biroja tehniku. Skolas bibliotēka regulāri organizē tematiskus pasākumus. 

Pamatizglītību Vārkavas novadā piedāvā Vārkavas pamatskola un Vanagu 

pamatskola, kas piedāvā pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmas. 

Papildus Vanagu pamatskola piedāvā arī speciālā izglītības programmu. 

Vārkavas pamatskolā skolēniem tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības 

programmas: mūzikas pulciņš, folkloras kopa „Žubītes”, raķešu modelēšanas pulciņš, 

izteiksmīgās runas pulciņš, rokdarbu un vizuālās mākslas pulciņš, origami pulciņš, avīzes 

veidotāju pulciņš, skatuves deju nodarbības.  

2010. gadā skolā tika realizēts SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” projekts 

„Skola mazam un lielam”, kā arī KNHM projekta ietvaros ierīkota „zaļā klase”. 

Vanagu pamatskola piedāvātas vairākas interešu izglītības programmas - sporta spēles, 

floristika, teātra pulciņš, kokapstrādes pulciņš, mazpulks, novadpētniecības pulciņš. Skolā 

darbojas Mazpulks. 

Vanagu pamatskolā Mazo grantu programmas ietvaros realizēti 3 projekti - skolas 

muzeja paplašināšana, pirmsskolas bērniem iekārtots rotaļu laukums un ar projekta atbalstu 

noritēja arī skolas absolventu salidojums. Vanagu pamatskolas telpas tiek labprāt atvēlētas deju, 

ansambļu mēģinājumiem un sporta nodarbībām gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem. 

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

Skolas pamatuzdevumi ir veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu 

radošās un fiziskās spējas, veidot izpratni par latviešu tautas svētkiem un tradīcijām. Līdz ar to 

pirmsskolas vecuma bērni rotaļnodarbībās apgūst ne tikai programmas mācību saturu, bet arī 

mācās svinēt svētkus un piedalīties jautrajos brīžos. Skolotāji ar audzēkņiem un audzēkņu 

vecākiem kopīgi organizē dažādus tematiskus pasākumus. Rudenī un pavasarī tiek rīkotas 

izstādes no pašu audzētiem vai savāktiem dabas materiāliem, ziemā - bērnu radošo darbiņu 

izstādes. Ar audzēkņiem individuāli strādā logopēds. 
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Pedagogu kolektīvs skolas dzīvē aktīvi iesaista audzēkņu vecākus, tiek organizētas dažādas 

tikšanās – vecāku kopsapulces, tikšanās ar psihologu un logopēdi, atpūtas pasākumi 

Ziemassvētkos un Ģimenes dienā, ekskursijas kopā ar bērniem. 

Izveidojusies laba sadarbība ar Andreja Eglīša Latviešu Nacionālo fondu Stokholmā. 

Vārkavas novada kolu skolēni regulāri piedalās dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, 

iegūstot vērā ņemamus panākumus. Skolēni veiksmīgi turpina mācības ģimnāzijās un valsts 

augstākajās mācību iestādēs.  

Vārkavas novada domes budžeta nozīmīgu daļu veido izdevumi izglītībai – 2010. gadā – 433498 

Ls, 2011. gadā 428310 Ls, kas faktiski sastāda 30 % no pašvaldība budžeta.  

 Lai uzlabotu izglītības kvalitāti, samazinoties skolēnu skaitam, nākotnē nepieciešams 

optimizēt skolu darbu, apvienot līdzīgās programmas, tai pat laikā nodrošinot visiem novada 

iedzīvotājiem izglītības pieejamību. Vienlaicīgi tas dotu iespēju samazināt budžeta izdevumus, 

kas procentuāli ir diezgan lieli salīdzinoši ar citām pašvaldībām. 

Izglītības pārvaldes funkciju Vārkavas novadā veic Preiļu novada izglītības pārvalde.  

Vārkavas novadā darbojas biedrības, kas savu darbību nodrošina visu sabiedrības grupu 

iesaistīšanos tālākizglītības un radošo aktivitāšu procesos: 

• Biedrība „Dabas draugu klubs”; 

• Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda”; 

• Biedrība „Vārkavas novada pensionāri”;  

• Biedrība „Dzintars 2007”;  

• Biedrība „Vēlme”;  

• Vecāku biedrība „Pūces māja”;  

• Biedrība „Atvases”;  

• Jauniešu organizācija „Mazpulks”; 

• Biedrība “Es Latgalei”. 

5.2. Kultūra un sports 

Ņemot vērā lielās sporta aktivitātes novadā un pieaugošo interesi par profesionālo sportu, 

2010. gada jūlij ā tika nodibināta Vārkavas novada pašvaldības profesionālās sporta ievirzes 

izglītības iestāde – „Vārkavas novada sporta skola”, kas novada skolu sporta zālēs piedāvā 
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treniņus vieglatlētikā. Sporta skola organizē arī sporta deju apmācību, kā arī dažādas sporta 

aktivitātes novada iedzīvotājiem. Skola koordinē novada iedzīvotāju un audzēkņu piedalīšanos 

dažādo sporta pasākumos Latvijā. Skolas audzēkņiem ir nozīmīgi panākumi valsts mēroga sporta 

sacensībās: 

• Bronzas medaļa Latvijas jaunatnes olimpiādē vieglatlētikas disciplīnā; 

• 3 sudraba medaļas un 1 bronzas medaļa Latvijas meistarsacīkstēs jauniešiem 

vieglatlētikas disciplīnā; 

• Bronzas medaļa Latvijas pieaugušo čempionātā vieglatlētikas disciplīnā. 

Nozīmīgu vietu novada sabiedriskajā dzīvē un komunikācijā ieņem novada bibliotēkas. 

Vārkavas novadā darbojas 5 bibliotēkas - Arendoles bibliotēka, Rožkalnu bibliotēka, Upmalas 

bibliot ēka, Vanagu bibliotēka, Vārkavas bibliotēka. Tās izvietotas pagastu centros un novada 

lielākajās apdzīvotajās vietās. Bibliotēku kopējais reģistrēto lasītāju skaits 2010. gadā ir 550 

lasītāji, jeb 23 % no iedzīvotāju kopskaita. Kopējais apmeklējumu skaits 2010. gadā 11971, 

salīdzinājumā ar 2009. gadu apmeklētāju skaits ir krities par 5,8 % (736 apmeklējumi). 

Visapmeklētākās ir Rožkalnu un Upmalas bibliotēkas. 

Bibliotēkās ir nodrošināta Bibliotēku informācijas sistēmas Alise 4i versija. Informācija par 

bibliotēku krājumiem pieejama Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.  

 Bibliotēku saviem apmeklētājiem piedāvā šādus bezmaksas pakalpojumus:    

� preses izdevumu izsniegšanu lasīšanai mājās; 

� grāmatu apmaiņu; 

� uzziņu literatūru; 

� datu bāzi Letonika; 

� datorpakalpojumus; 

� biroja pakalpojumus; 

� internetu, bezvadu internetu; 

� SBA; 

� novadpētniecības materiālus; 

� dažādas tematiskās mapes; 

� rakstu elektronisko pasūtīšanu; 

� Skype. 
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Vārkavas novadā norit aktīvs novadpētniecības darbs. Bibliotēkās vairāk ir materiālu 

vākšanas, uzkrāšanas un popularizēšanas raksturs. Mapītēs tiek krāti un sistematizēti preses 

izdevumos atrodamie raksti par Vārkavas novadu, cilvēkiem un notikumiem. Tiek rīkotas 

izstādes un pasākumi ievērojamu novadnieku jubilejās, vietējo amatnieku darbu izstādes. 

2011. gadā bibliotēku krājumu papildināšanai no pašvaldības budžeta izlietoti 2584 Ls.  

Ar novada kultūrvēsturi var iepazīties apmeklējot Vārkavas pagasta novadpētniecības 

muzeju, Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīciju,  Logocku māju muzeju, Vaivodu 

dzimtas muzeju, Vanagu pamatskolas muzeju. 

Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs ir pašvaldības iestāde. Muzeja apmeklētāju 

skaits 2010. gadā bija 100 cilvēki. 2011. gadā tika rīkots Muzeju nakts pasākums, tāpēc 

apmeklētāju kopējais skaits bija 250 cilvēki. Muzejā ir divas patstāvīgas ekspozīcijas, katru gadu 

tiek rīkotas 2 - 3 izstādes. 2011. gadā regulāri notiek Tradīciju stundas, kas pulcē daudzus 

apmeklētājus.  

Novada teritorijā atrodas 15 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, t.sk. 3 arhitektūras 

pieminekļi, 1 mākslas un 11 arheoloģijas pieminekļi. 

18.tabula. Vārkavas novada kultūras pieminekļu saraksts.  

Valsts 
aizsar 
dzības nr. 

Vērtības grupa Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa 
datējums 

Apstiprinājuma 
gads (kad ieviests 
kultūras 
pieminekļu 
sarakstos) 

1947 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Brokovsku 
viduslaiku kapi 
(Vecie Brokovsku 
kapi) 

Upmalas pagasta 
Brokovskos, Dubnas 
labajā krastā 

 1998. 

1948 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Čeirānu senkapi Upmalas pagasta 
Čeirānos 

 1998. 

1949 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Sempeļa kalns -
senkapi 

Upmalas pagasta 
Lielkazēros 

 1998. 

1950 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Odzenes apmetne Upmalas pagastā, pie 
Ūdzeņas ietekas Dubnā 

 1998. 

1951 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Ančkinu senkapi II Vārkavas pagasta 
Ančkinos, Ančkinu – 
Vārkavas lielceļa kreisajā 
pusē 

 1998. 

1952 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Ančkinu senkapi I Vārkavas pagasta 
Ančkinos, Feimankas 
labajā krastā 

 1998. 

1953 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Dovules senkapi Vārkavas pagastā, 
bijušajā Dovules muižā 

 1998. 
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1954 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Bučku senkapi Vārkavas pagasta 
Bučkās, Bleidas ezera 
krastā 

 1998. 

1955 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Gavarišķu senkapi Vārkavas pagasta 
Gavarišķos, pie Zaķīšiem 
un Šnigerovkas upes 

 1998. 

1956 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Zaķīšu senkapi Vārkavas pagastā pie 
bijušās Zaķīšu skolas 

 1998. 

1957 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Pilišķu pilskalns Vārkavas pagasta 
Piliškās 

 1998. 

4133 Valsts 
nozīmes 

Māksla Ērģeles Upmalas pagasta 
Vecvārkavā 

Ap 1900.g. 1998. 

8547 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Arendoles muižas 
kungu māja 

Rožkalnu pagasta 
Arendolē 

Ap 1820., 
1860.g. 

2004. 

8593 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Vārkavas Svētās 
Trīsvienības Romas 
katoļu baznīca 

Upmalas pagasta 
Vecvārkavā 

1877.- 
1880.g. 

2006. 

8594 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Vārkavas muižas 
pils 

Upmalas pagasta 
Vecvārkavā, Skolas iela 
5 

1865. 2006. 

 

Pēdējos gados ir uzstādīti 6 vietējās nozīmes pieminekļi, godinot Vārkavas novada 

iedzīvotāju piemiņu: 

• Nacionālo partizānu piemiņas vieta Rožkalnu pagasta „Augšmuktos”; 

• Piemineklis 1945. gada nevainīgajiem čekistu upuriem Rožkalnu pagasta „Lielajos 

Stradišķos”; 

• Piemineklis „Nepakļāvības godināšana” aizsargam, policistam Jānim Babrim Rožkalnu 

pagasta Arendolē; 

• Piemiņas akmens dzejniekam, juristam un sabiedriskajam darbiniekam Jurim Pabērzam 

Rožkalnu pagasta „Pabēržos”; 

• Piemineklis pasaulslaveniem zinātniekiem – biologiem, brāļiem Kovaļevskiem Vārkavas 

pagasta „Zaķīšos”; 

• Baltais atceres krusts Vārkavā - 20. gs. komunistiskā un nacistiskā režīma upuru piemiņai. 

Vārkavas novada kultūras centrs 2010. gadā apvieno 2 struktūrvienības: Rožkalnu 

kultūras namu un Vārkavas tautas namu.  

Kultūras centrā 2010. gadā darbojas 12 tautas mākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku 

skaitu 143. No tiem 2 folkloras kopas - „Vecvārkava” un „Dzeipurs”, 3 vokālie ansambļi - 

„Dziedi līdzi”, „Savādi gan”, „Melodīva”. 2010. gada sākumā darbojas Vārkavas vidusskolas 

zēnu vokālais ansamblis. Darbojas tautas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vanagi”, deju grupa 
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„Dainas”, senioru deju grupas „Dzīves virpulī” un „Odziņas”, sporta un moderno deju grupa 

„Vita”, jauniešu šova deju grupa. Novadā darbojas 3 neatkarīgie kolektīvi - Upmalas teātra 

draugu kopa, Vārkavas pašdarbnieku teātris un Vārkavas teātra draugu kopa ar kopējo dalībnieku 

skaitu 36. 

2011. gadā Vārkavas novada kultūras centrs organizēja 59 pasākumus ar kopējo 

apmeklētāju skaitu 5849. 

5.3. Tūrisms 

Vārkavas novadā ir 5 tūristu nakšņošanas vietas, kas piedāvā dažāda līmeņa izklaides un 

ēdināšanas pakalpojumus. 

Viesu māja „Salenieki”  - viesu māja piedāvā naktsmītnes (40 vietas), lieliskas sportošanas 

iespējas (ir futbola un volejbola laukumi), laivu nomu, banketu zāles (20 un 100 personām), pirti, 

kamīnu, telpas semināriem un konferencēm (20 un 100 personām), ekoloģiski tīrus produktus, ir 

mašīnu stāvvieta un telšu vietas. 

Vasaras viesu māja „Vingri”  - viesu māja piedāvā naktsmītnes (4 vietas), viesību zāli ar 

kamīnu (10 personām), infrasarkano staru saunu, melno pirti, pirtnieka pakalpojumus, 

peldēšanos, makšķerēšanu, laivu nomu, piknika un telšu vietu, kā arī nobaudīt bišu dravas 

produktus. 

Viesu māja „Ludmila”  - viesu māja piedāvā naktsmītnes (20 vietas), 2 pirtis ar atpūtas 

telpām, makšķerēšanu, 4 laivu, 1 motorlaivas un ūdensslēpju nomu, lielisku peldvietu, volejbola 

laukumu, basketbola grozu,  āra virtuvi, telšu un piknika vietas,  rotaļu laukumu bērniem, mašīnu 

stāvlaukumu. 

Akt īvas atpūtas vieta „Meža oga” - atpūtas vieta ar 2 peintbola laukumiem - „Skrejeni” 

un „Slīdeni”; tā piedāvā arī peldvietu, grila nomu, piknika un telšu vietas, mašīnu stāvlaukumu. 

Atpūtas vieta „Upes mājas”  - piedāvā naktsmītnes (20 vietas), pirti, viesību telpu (līdz 

100 personām), Dzeņu dzimtas muzeja apmeklējumu, labiekārtotu peldvietu (ar bērnu rotaļu 

laukumu), laivas un velosipēdu nomu, telšu un piknika vietas, gida pakalpojumus. 
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5.4. Sociālā drošība 

Vārkavas novada domes sociālais dienests ir Vārkavas novada domes izveidota iestāde, 

kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Vārkavas novada 

iedzīvotājiem. 

Analizējot 2010. gada darbu un izstrādājot Sociālā dienesta darbības stratēģiju, tika 

noteikta nākotnes vīzija – Vārkavas novada domes sociālais dienests ir iestāde, kas, balstoties uz 

izveidoto pieredzi, ir attīstībā esoša institūcija, kas nodrošina Vārkavas novada teritorijā 

dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā, 

atbilstošu pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes 

standartiem un augstu darbinieku apmierinātības līmeni.  

Sociālais dienests veicina sadarbību ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par 

problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu 

priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem. 

Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Vārkavas novada 

trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, krīžu situācijās nonākušām personām, kā arī 

palīdz personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, 

attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Sociālais dienests koordinē, plāno 

un organizē sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Vārkavas novada 

iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību 

savas situācijas uzlabošanā. Sociālā dienesta darbinieki strādā ar mērķi palīdzēt rast klientu 

sociālo problēmu praktisku risinājumu, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, integrāciju sabiedrībā, 

kā arī attīstīt personu spējas un prasmes palīdzēt pašiem sev.  

Sociālais dienests regulāri informē pašvaldības iedzīvotājus par sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem, izmantojot vietējo laikrakstu, mājas lapu, kā arī dažādus pasākumus 

un tikšanos ar iedzīvotājiem.  

Sociālā dienesta darbinieki nodrošina starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību, 

iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kā arī sociālo pakalpojumu kvalitāti. 

Palīdzot iedzīvotājiem risināt arī problēmas sociālos jautājumos – iekārtojot vecos 

cilvēkus, kuriem tas bija nepieciešams, pansionātos, sagādājot tehniskos palīglīdzekļus. 
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Tiek rīkoti atpūtas vakari pensionāriem. Vardarbībā cietušie bērni un ģimenes, saņem 

sociālo rehabilitāciju gan dzīvesvietā, gan krīzes centrā. 

2010. gadā Vārkavas novadā 142 ģimenēm – 298 personām konstatēta atbilstība un 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 

19.tabula. Izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem 
Avoti: Valsts kase 

Vārkavas novada sociālais dienests 
Sociālā palīdzība 2010 2011 

Pašvaldību sociālā palīdzība naudā 14803 14695 

Pabalsti veselības aprūpei naudā 906 1607 

Pabalsti brīvpusdienu nodrošināšanai 1455  

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 2219 1587 

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā 7647 7810 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 37072 34986 

Dzīvokļa pabalsti naudā 850 2300 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 3627 3691 

 

Pavisam sociālajos pabalstos 2010. gadā izmaksāti 44916 Ls.  

Izvērtējot Vārkavas novadā pabalstu saņēmušo ģimeņu ienākumus konstatēts, ka GMI 

pabalstu ir saņēmušas 91 ģimene – 191 persona, izlietoti – 37072 Ls. 

Vientuļie pensionāri un invalīdi, kuriem nav apgādnieku, saņēma dzīvokļa pabalstu – 

malkas iegādei. 2010. gadā dzīvokļu pabalstus saņēmušas 18 ģimenes - 30 personas. 

Medicīnas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādes izdevumu segšanai 2010. 

gadā saņēmušas 11 personas. 

Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem 2010. gada sākumā tika nodrošinātas 

brīvpusdienas. 

Vārkavas novada iedzīvotāji saņēmuši pabalstus ārkārtas vai neparedzētu apstākļu dēļ 

situācijā saņēmušas - 4 ģimenes. 

Pamatbudžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai Vārkavas novadā 2011. gadā ir 

samazinājušies par 3,9 %. 
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20.tabula. Pamatbudžeta izdevumi sociālās aizsardzības  
nodrošināšanai Vārkavas novadā 

Avots: Pašvaldību budžetu izdevumi − Valsts kases dati 
 

Pamatbudžeta izdevumi sociālajai aizsardzībai Gadi Pamatbudžeta 
izdevumi, Ls 

kopā, Ls uz 1 iedz., 
Ls 

% no pamat-budžeta izdevumiem 

2010 1 400 211 248249 104,1 17,7 
2011 1288410 178997 76,2 13,8 

 

21.tabula. Valsts pensijas un bezdarbnieku pabalsti  
Vārkavas novadā 2010. gadā  

Avots: VSAA dati 
 

Vecuma 
pensijas 
vidējais 

apmērs, Ls 

Visu pensiju 
vidējais 

apmērs, Ls 

Izdevumi 
bezdarbnieku 

pabalstiem kopā, 
Ls 

Izdevumi bezdarbnieku 
pabalstiem uz 1 iedz., Ls 

Bezdarbnieku pabalsta 
vidējais apmērs, Ls 

164,00 154,19 48 108 20 82 

 

2010. gadā Vārkavas novada sociālais dienests ir piedalījies Eiropas fonda lauku attīstībai 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana” projektu konkursā 

ar projektu „Psiholoģiskās palīdzības bērniem un vecākiem telpu labiekārtošana”, kas guva 

atbalstu un līdz 2011. gada 30. jūnijam tika īstenots. Ar Latvijas Sarkanā krusta palīdzību tika 

izdalītas pārtikas pakas trūcīgām ģimenēm.  

Vārkavas novada sociālajā dienestā strādā 3 darbinieki: sociālā dienesta vadītāja un 2 

sociālās palīdzības organizatori. Uz 01.01.2012 novadā nav sociālā darbinieka. 

Vārkavas novada teritorijā darbojas bāriņtiesa, kuru finansē pašvaldība. Bāriņtiesa prioritāri 

nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 

Ārpusģimenes aprūpē (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) kopumā atrodas 

15 (piecpadsmit) novada bērni, no kuriem 3 (trīs) bērni ir juridiski brīvi, adoptējami. Šobrīd 

Bāriņtiesas pārraudzībā ir 9 aizbildņu ģimenes, kuras audzina 13 (trīspadsmit) aizbildnībā esošos 

bērnus, no tiem 1 (viens) aizbildnis ir bērnu vecvecāki, 4 (četri) - citi radinieki, 3 (trīs) aizbildņi- 

sveši cilvēki. 
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Bāriņtiesa reizi gadā apseko 2 bērnus, kuri ievietoti audžuģimenē Vi ļakas novadā, kā arī 

sadarbojas ar vietējo bāriņtiesu, kura seko nepilngadīgo dzīves un audzināšanas apstākļiem 

audžuģimenē. 

Vārkavas novadā nav audžuģimeņu. 

5.5. Veselības aprūpe 

Vārkavas novada teritorijā darbojas ģimenes ārstes prakse Vecvārkavā un Vārkavā, kā arī 

aptieka Vārkavā. Vārkavas novada dome nodrošina ģimenes ārsta praksei telpas par simbolisku 

samaksu, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotājiem. 

 Novada iedzīvotāji nepieciešamos bērnu veselības aprūpes, ginekoloģijas, dzemdību, 

ķirurģijas, traumatoloģijas, terapijas un citus pakalpojumus saņem arī blakus novados – Preiļu, 

Daugavpils un Jēkabpils slimnīcās, kuras nodrošina diennakts stacionāra, dienas stacionāra un 

ambulatoros pakalpojumus. Neatliekamo medicīnisko palīdzību Vārkavas novada iedzīvotājiem 

nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs ar brigādēm 

Preiļos, un Līvānos. 

5.6. Sabiedriskā drošība un kārt ība, civilā aizsardzība 

Par kārtību Vārkavas novadā atbild Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa kārtības 

policijas nodaļas vecākais inspektors. 

Pēc CSP datiem 2010. gadā Vārkavas novadā izdarīti 24 noziedzīgi nodarījumi.  Uz 

10000 iedzīvotājiem – 101, Latgales reģionā – 172. 

Vārkavas novadā ir Ugunsdrošības automašīna. Darba komandā ir automašīnas vadītājs 

un divi brīvprātīgie ugunsdzēsēji.  

2009. gada 15. decembrī Vārkavas novada domes priekšsēdētāja parakstījusi kopēju 

pašvaldību dokumentu „Apvienotais Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada, Vārkavas 

novada civilās aizsardzības plāns” 

6.Transports un sakari 
Ceļu tīkls novada teritoriju klāj vienmērīgā sazarojumā, šķērsošanas problēmas rada 

vienīgi pa teritorijas vidusdaļu plūstošā Dubnas upe. Nav pietiekami vienmērīgs mobilo sakaru 

pārklājums. 
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6.1. Autoceļi 

Vārkavas novada teritoriju šķērso 6 valsts vietējie autoceļi: 

• Līksna-Kalupe-Upmala-Rožupe         V-678 

• Špoģi-Arendole-Upmala-Sīļi                V-682 

• Štolderi-Upmala                                  V-750 

• Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša            V-751 

• Grīva-Stari no 0-12,53                         V-757 

• Luterāņu baznīca-Upmale                   V-675 

Ceļi nodrošina nokļūšanu līdz tuvākajām pilsētām – Preiļi, Līvāni, Daugavpils, taču ceļu 

segums ir grants un to stāvoklis ir neapmierinošs, nepietiekami ir arī ceļu kopšanas pasākumi.  

Pašvaldības autoceļu kopgarums ir 121,08 km, no tiem tikai 1,12 km ir melnais segums, 

71 % ir grants segums un 28 % bez seguma.  

Ceļu grupās lielākais īpatsvars ir „A” klases ceļi, kas sastāda 74 % no pašvaldības ceļiem, 

„C” grupas ceļi lielākoties ir bez seguma un sastāda 8,8 % novada autoceļu. 

Ceļu kvalitāte pagastā ir neapmierinoša.  

22.tabula. Vārkavas novada autoceļi. 
Avots: Vārkavas novada dome 

 
Ceļu grupa Melnais segums Grants segums Bez seguma Kopā 

„A” grupas ceļi 1,12 69,39 19,07 89,58 
„B” grupas ceļi  14,57 6,27 20,84 
„C” grupas ceļi  1,91 8,75 10,66 
Autoceļi kopā 1,12 85,87 34,09 121,08 

Ielas 3,053 2,518  5,517 

 

 Kā prioritāte novada attīstībā nākotnē ir ceļu sakārtošana uzlabojot gan grants segumu, 

gan palielinot asfalta seguma īpatsvaru stratēģiskie ceļiem un posmiem starp apdzīvotām vietām. 

6.2. Sabiedriskais transports 

Latgales plānošanas reģions, saskaņā ar „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu” no 

2010. gada 1. janvāra pārzina un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā 

vietējās nozīmes maršrutu tīklā. Šo funkciju izpildi Latgales plānošanas reģionā nodrošina 

Sabiedriskā transporta nodaļa.  

Sabiedriskā transporta pieejamību nodrošina SIA „Jēkabpils autobusu parks”.  
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Sabiedriskā transporta maršruti: 

Preiļu AO - Upmala 

6949 Preiļi - Upmala - Stari - Rožupe 

6958 Preiļi - Upmala - Vanagi - Līvāni 

6981 Preiļi - Kursīši - Rožupe 

6886 Preiļi - Arendole - Duntišķi 

6982 Preiļi - Vārkava - Upmala - Duntišķi 

6972 Preiļi - Spričvecumi - Līvāni 

6943 Preiļi - Upmala - Līvāni 

5476 Preiļi - Upmala - Rožupe – Preiļi (Kursē skolas laikā) 

L īvāni - Upmala 

6972 Līvāni - Spričvecumi - Preiļi 

6958 Līvāni - Vanagi - Upmala - Preiļi 

6981 Rožupe - Kursīši - Preiļi 

Autobusu kustības pieejamība dažādās novada apdzīvotajās vietās ir atšķirīga, galvenokārt ir 

nodrošināta lielākajos ciemos. Vasaras periodā sabiedriskā transporta kustības intensitāte tiek 

samazināta. 

Daudzi iedzīvotāji, nokļūšanai pilsētās, vai novada domē, izmanto personīgo transportu. 

Skolēnu pārvadāšanai ir izstrādāti maršruti, kur pārvadājumus veic 3 skolēnu autobusi: 

• Vecvārkava – Brakovski – Kaļvi – Vecvārkava; 

• Rimicāni – Līdums – Rimicāni; 

• Arendole – Rimicāni- Vecvārkava. 

6.3. Sakari 

Publiskie interneta pieejas punkti:  

• Vārkavas novada dome, Skolas iela 5 (2.stāvā), Vecvārkava; 

• Vārkavas novada Upmalas bibliotēka, Skolas iela 5, Vecvārkava; 

• Vārkavas novada Arendoles bibliotēka, Arendole;  

• Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka, Rimicāni; 

• Vārkavas bibliotēka, Kovaļevsku iela 4, Vārkava; 
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• Vārkavas novada Vanagu bibliotēka, Vanagi. 

Vārkavas novadā darbojas divas pasta nodaļas: Vecvārkavā un Vārkavā. 

Tāpat kā visā Latvijas teritorijā, Vārkavas novadā mobilos sakarus nodrošina šādi mobilo 

sakaru operatori: Latvijas mobilais telefons (LMT), Tele 2, Bite, Telekom Baltija. Šie uzņēmumi 

piedāvā gan priekšapmaksas kartes, gan pieslēgumus, ir arī iespēja izmantot vispārējos datu 

pakešu pārraides pakalpojumus (GPRS). Latgales reģionā visplašākais mobilo sakaru tīkla 

pārklājums ir LMT operatoram. Fiksētos telefonsakarus Latgales reģionā piedāvā Lattelecom un 

IZZI. 

7.Tehniskā inženierinfrastrukt ūra 

7.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Novada teritorijā atrodas 48 artēziskie urbumi, no kuriem 7 pieder Vārkavas novada 

domei. Pazemes ūdeņu kvalitāti ietekmē dabiski palielinātais dzelzs saturs, nolietojusies 

ūdensapgādes sistēma. Centralizēta ūdens apgāde ir Rimicānu Vecvārkavās un Vanagu, 

Vārkavas, Pilišķu ciemos. Ūdens tiek ņemts no artēziskajām akām.  

23.tabula. Centralizētas ūdensapgādes sistēmas Vārkavas novada ciemos. 
Avots: Vārkavas novada dome 

 
Artēziskā urbuma 
atrašanās vieta 

Ierīkošanas gads Urbuma 
dziļums, m 

Ūdensvada tīkla 
garums,km 

Ūdens patēriņš gadā, m3 

Vanagu ciems 1978 151 1,0 27922 
Pilišķu ciems 2009  2,291  
Rimicānu ciems   1,165 15000 
Vārkavas ciems 1986 105 3,778 23816 
Vītolu iela 2, 
Vecvārkavas ciems 

1978 151 3,910 27922 

Skolas iela 3, 
Vecvārkavas ciems 

1960 101  6022 

 
Centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtas skolas, individuālās dzīvojamās mājas, 

daudzdzīvokļu mājas un saimniecības ēkas, pagasta padomes ēkas u.c. Lielākoties ūdensvadi ir 

čuguna, bet sastopami arī azbestcementa, polietilēna un metāla.  

Patērēta ūdens lietošanas bilanci nevar precīzi sastādīt, jo nav uzstādīti ūdens skaitītāji 

ūdens patērētajiem. Tāpēc ir iespējama neracionāla ūdens izmantošana. Ūdens apgādes sistēmas 

ciemos ir nolietojušās, tāpēc ir ūdensapgādes sistēmas avārijas.  
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Piemājas un zemnieku saimniecībās ūdens tiek ņemts no akām. Lielākā daļa aku ir seklas, 

tā saucamās gruntsūdens vai satekakas, kurās ūdens tiek ņemts no pirmā un visseklāk atrodošā 

ūdensnesēja horizonta. Saimnieciskajām vajadzībām izmantojamais ūdens samērā bieži tiek 

ņemts no Dubnas upes un Kalupes ezera, jo apdzīvojuma struktūra tendēta ūdens tuvumā.  

Visiem lielākajiem ciemiem nav vienotas kanalizācijas sistēmas, t.i. tikai Rimicāniem un 

Vecvārkavai un Vārkavai. Notekūdeņu savākšana notiek no skolām, daudzdzīvokļu mājām un 

citām publiskajām iestādēm. Rimicānos un Vārkavā ūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-50 darbojas ar 

nepietiekamu slodzi un kvalitāti, parasti notiek tikai mehāniskā attīrīšana. Nestrādā aktīvās dūņas. 

Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe ir pietiekama. Attīrītie ūdeņi tiek ievadīti Dubnas upē Vecvārkavā 

un Rimicānos. 

24.tabula. Centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas  
Vārkavas novada ciemos.  

Avots: Vārkavas novada dome 
Ciems Attīrīšanas iekārta Kanalizācijas tīkla garums, km Spiedvads, 

km 

Notekūdeņu  

daudzums, m3 

Rimicāni BIO-50 1,863 0,070 10500 

Vārkava BIO-50 1,172  13687 

Vecvārkava COK-200 3,750 0,84 25002,5 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas tiek veikta no ERAF finansējuma.   

2009. gada 2. novembrī Vārkavas novada dome ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir 

noslēgusi vienošanos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/035/061 par projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā” īstenošanu uz kopējo summu 

attiecināmo izmaksu summu 129 871.00 LVL ( ar PVN 157 143.00 LVL), no kuras ERAF 

līdzfinansējums ir 110 390.35 LVL, valsts budžeta līdzfinansējums 12 987.10 LVL un Vārkavas 

novada domes līdzfinansējums sastāda 6493.55 LVL. 

Projekta ietvaros ir paredzēts realizēt šādas aktivitātes - kvalitatīva dzeramā ūdens 

piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai un pieejamības nodrošināšanai: 

1. jauna artēziskā urbuma izbūve (1.gab.), 

2. esošā artēziskā urbuma tehniskā stāvokļa izvērtēšana, tamponēšana vai atstāšana 

par rezerves aku,  

3. maģistrālā ūdensvada metāla cauruļu nomaiņa ar PEH caurulēm (602.5 metri), 

ūdenstorņa apsekošana un rekonstrukcija,  



VĀRKAVAS NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012. - 2018. 
 

SIA Livland 2012                                                                                                      44 

4. jauna maģistrālā ūdensvada izbūve (749 metri),  

5. jaunu pieslēguma vietu ūdensapgādei izveide (14 pieslēgumi). 

Projekta otrajā kārtā ir paredzēts izbūvēt kanalizācijas sistēmu Vārkavas ciemā. Projekta 

ietvaros tika veikti kanalizācijas tīklu izbūves darbi (446 metri), spiedvada izbūve (85 metri), 1 

KSS izbūve un pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 206.5 metru garumā.  

Projekta trešajā kārtā tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija ūdenstorņa rekonstrukcijas 

darbiem, pēc tās saskaņošanas un apstiprināšanas tiks veikta ūdenstorņa rekonstrukcija. 

7.2. Elektroapgāde 

Elektroapgādi un visu ar to saistīto infrastruktūras uzturēšanu nodrošina AS “Latvenergo”, 

AS „Sadales tīkls” un AS „Augstsprieguma tīkls”. 

Vārkavas pagastā elektroenerģijas piegāde lietotājiem tiek veikta pa 110 kV gaisvadu 

elektrolīniju, 20kV un 0,4 kV elektropārvades līnijām. Pagasta teritorijā, lai nodrošinātu jaunu 

elektroenerģijas patērētāju pieslēgšanos, transformatoru apakšstacijas ir pietiekamā daudzumā. 

Elektrības pārvades līnijas ir samērā labā kvalitātē. 

7.3. Siltumapgāde 

Siltumapgādes nodrošinājums Vārkavas novadā ir atbilstošs situācijai lauku novadā. 

Vecvārkavas ciemā ir pieejama centralizētas siltumapgādes sistēma vienai daudzdzīvokļu mājai. 

Pārējos ciemos katram objektam kā piemērotākais risinājums izvēlēts lokāls apkures katls. Kā 

kurināmais lielākajā daļā tiek izmantota malka. Siltumapgāde Latvijas klimatiskajos apstākļos 

pieskaitāma pie pamata pakalpojumiem. Sociālā palīdzība nodrošina ar malku arī mazturīgos 

iedzīvotājus individuālajās mājās.  

7.4. Gāzesapgāde 

 Vārkavas novada Vārkavas pagastu un Rožkalnu pagastu šķērso maģistrālais gāzesvads 

Rīga – Daugavpils ar spiedienu P līdz 55 atm, DN 5000mm. Maģistrālais gāzesvads Upmala – 

Preiļi – Rēzekne šķērso Upmalas pagastu un Vārkavas pagastu. (Spiediens P līdz 55 atm, DN 400 

mm un atzars uz Preiļu gāzes regulēšanas (sadales) staciju (DN 150), garums – 0.745 km. Gāzes 

regulēšanas (sadales) stacijas jauda Q = 6000 m3/h. 
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8. Nekustamais īpašums un mājok ļi 

8.1. Zemju izmantošana 

Vārkavas novada zemju kopējā platība ir 28788,4 ha, lielāko daļu 55,1 % aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 23,9 % aizņem meži. Samērā lielu teritoriju 3,3 % aizņem 

ūdeņi. 

25.tabula. Zemes lietošanas veidi, ha. 

Datu avots: Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2010 
 

Kopā Lauksaim-
niecībā 

izmantojamā 
zeme 

Meži Krūmāji Purvi Zem 
ūdeņiem 

Zem 
ēkām un 
pagal-
miem 

Zem 
ceļiem 

Pārējā 
zeme 

28788,4 15866,6 6879,8 940,5 2754,4 926,5 357,3 590,9 472,4 
 
Vārkavas novada zemes 20713,7 ha platībā ir īpašumā, t.sk. 94 % ir fizisko personu 

īpašumā. 
12.attēls. Zemes izmantošanas struktūra (% no kopplatības)  

Datu avots: Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2010 
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26.tabula. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa)  
un pa zemes lietošanas veidiem (ha). Datu avots: VZD dati uz 01.01.2010 

 
Zemes lietošanas veidi 

t. sk. 
ūdens objektu 

zeme 

Kods 
Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupa 
Zemes vienību 

skaits 

Kop-
platība 

(5+10+1
1+ 

12+13+1
4+ 

15+16+1
7) 

lauk-
saimn. 
izmant. 
zeme 

aram-
zeme 

augļu 
dārzs pļava 

ganī-
bas mežs krūmājs purvs 

zeme 
zem 
ūde-
ņiem 

zeme 
zem 
zivju 
dī-
ķiem 

zeme 
zem 

ēkām un 
pagal-
miem 

zeme 
zem 
ce-
ļiem 

pārē-jās  
zemes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

01 Lauksaimniecības zeme 3399 23560,2 15841,3 
1285

3,8 122,1 
1107

,6 
1757,

8 
5069,

7 929,5 318,8 459,3 1,2 309,6 
259,

5 371,3 

02 

Mežsaimniecības zeme 
un īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir 
aizliegta ar normatīvo 
aktu 31 4435,5 7,5 0,0 0,0 0,8 6,7 

1802,
5 6,6 2435,4 129,1 0,0 0,0 3,5 50,9 

03 Ūdens objektu zeme 21 337,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 0,0 0,2 334,3 0,0 0,0 0,2 0,3 

04 
Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas 6 35,9 6,8 1,2 0,0 0,0 5,6 4,9 4,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,5 17,7 

05 
Dabas pamatnes un 
rekreācijas nozīmes zeme 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 
Individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme 62 7,1 5,0 3,8 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 

07 
Daudzdzīvokļu māju 
apbūves zeme 14 9,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 8,6 0,0 0,1 

08 
Komercdarbības objektu 
apbūves zeme 3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

09 
Sabiedriskas nozīmes 
objektu apbūves zeme 27 25,5 3,3 0,3 1,1 0,0 1,9 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 11,9 0,4 9,5 

10 
Ražošanas objektu 
apbūves zeme 20 22,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 20,4 0,4 0,0 

11 
Satiksmes infrastruktūras 
objektu apbūves zeme 99 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

326,
3 0,0 

12 

Inženiertehniskās 
apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme 24 27,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,3 0,1 22,6 

13 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis nav 
norādīts 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kopā: 3706 28788,4 15866,6 
1285

9,1 123,9 
1108

,4 
1775,

2 
6879,

8 940,5 2754,4 925,3 1,2 357,3 
590,

9 472,4 
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Īpašuma statusa grupas Platība, ha Zemes vienību 
skaits 

Fizisko personu īpašumi 19505,5 2753 
Juridisko personu īpašumi 1124,7 96 
Pašvaldību īpašumi 66,5 16 
Valsts un valsts institūciju īpašumā 
 7,2 3 
Jaukta statusa kopīpašumi 9,8 9 
Kopā īpašumā 20713,7 2877 
Fizisko personu lietojumi 2907,4 602 
Juridisko personu lietojumi 6,7 8 
Kopā lietojumā 2914,1 610 
Pašvaldībai piekritīgā zeme 292,7 142 
Valstij piekritīgā zeme 4826,6 59 
Zeme zemes reformas pabeigšanai 41,3 18 
Kopā 28788,4 3706 

8.2. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars 82,5 % ir aramzeme, 15,2 % sastāda pļavas un ganības. Lauksaimniecībā 
neizmantota zeme sastāda 1,6 % no kopplatības. Salīdzinoši bijušā Preiļu rajona teritorijā lauksaimniecībā netiek izmantota lauksaimniecības 
zeme 3 %, bet Ludzas rajonā 29 %. 

27.tabula. Lauks. izmant. zemes izmantošanas struktūra %  
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

 
aramzeme ilggadīgie 

stādījumi 
pļavas ganības neizmantota 

LIZ 
Rožkalnu pag. 77,4 0,8 8,3 11,6 1,9 
Upmalas pag. 83,1 0,9 6,8 8,0 1,2 
Vārkavas pag. 87,0 0,5 6,0 5,0 1,6 
Vārkavas nov. 82,5 0,73 7,0 8,2 1,0 
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No visām lauksaimniecībā zemēm 55 % ir meliorētas platības, no kurām apmēram 7,2 % ir 

nepieciešama rekonstrukcija. Jaunu meliorācijas sistēmu ierīkošana nepieciešama 5,2 % 

lauksaimniecības zemju. Meliorācijas sistēma pēdējos gados tiek maz koptas. 

28.tabula.  
Datu avots: Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2010 

ATVK 4. līmeņa nosaukums 

Zemes vienību 
kadastrālo 
vērtību summa, 
Ls 

Zemes vienību 
platību summa, ha 

Zemes vidējā 
kadastrālā vērtība, 
Ls/ha 

Rožkalnu pagasts 1642502 11071,5111 148 
Upmalas pagasts 1452675 9769,1107 149 
Vārkavas pagasts 1332442 7843,3591 170 

8.3. Mežu zemes 
Meža veģetācijas zona ir skuju koku platlapju mežu apakš zonas ziemeļrietumu rajona 

Baltijas apakšrajons, kurš atrodas Dubnas upes baseinā. Tikai daļu no novada teritorijas klāj meži. 

Novada mežainums ir 23,9 %, tas ir zemāks nekā rajonā (28 %) un Latvijā (44 %) vidēji.  

Mežu teritorija ir mežu, krūmāju, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža 

infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.  

Vārkavas novadā 56 % meža teritoriju ir privāti, pašvaldībai pieder tikai 0,4 % meža 

teritoriju. Lielas mežu platības pieder VAS “Latvijas meži” 43,4 %. 

29.tabula. Mežu teritorijas Vārkavas novadā.  
Datu avots: Valsts meža dienests, Meža statistika 2011 

Administratīvais 
iedalījums 

Meža 
iedalījums Mežs Purvi Lauces 

Pārplūstoši 
klajumi 

Zem 
infrastruktūras 
objektiem Kopā 

Privāti 5402,1 47,2 81,7 1,4 3,1 5535,5 

Valsts 1703,2 2435,4 29,2 4 108,5 4280,3 

Pašvaldība 39,2 0 1,5 0 0 40,7 Vārkavas novads 
 Kopā 7144,5 2482,6 112,4 5,4 111,6 9856,5 

 

Infrastruktūras objekti meža zemēs aizņem 111,6 ha, purvi – 2482,6 ha, kas veido 25 % no 

meža zemēm. Mežs aizņem 72 % no meža zemēm 7144,5 ha. 

Mežos dominējošā koku suga ir egle un priede.  Pārsvarā satopami DM (damakšņu) un 

DMS slapjo damakšņu augšanas apstākļu tipi. Gandrīz pusi aizņem audzes uz pārmitrām augsnēm 

no kopējās meža zemju platības. 
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8.4. Dzīvojamā fonda nodrošinājums un apsaimniekošana 

Vārkavas novadā 98 % dzīvojamā fonda ir 1 dzīvokļa mājas, kas ir raksturīgi lauku 

pašvaldībai. Novadā ir 15 daudzdzīvokļu mājas, galvenokārt 2 un 3 stāvu ēkas. Lielākā daļa 

daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu nav ierakstīti zemesgrāmatā. Apsaimniekošanas izdevumi ir pašu 

dzīvokļu saimnieku pārziņā. 

30.tabula. Dzīvojamais fonds.  
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 

Dzīvojamās 
mājās, pavisam 1 dzīvokļa 2 dzīvokļu 3 un vairāk 

dzīvokļu 
bez dalījuma 
dzīvokļos 

Skaits Platība, 
(tūkst. 
m²)  

Skaits Platība,  
(tūkst. 
m²) 

Skaits Platība, 
(tūkst. 
m²) 

Skaits Platība, 
(tūkst. 
m²) 

Skaits Platība, 
(tūkst. m²) 

1008 101.9 990 87.2 1 0.1 15 13.8 2 0.8 
 

Daudzas dzīvojamās mājas Vārkavas novadā ir samērā sliktā stāvoklī, tāpēc arī ēku 

kadastrālā vērtība ir zema. 

9. Vides kvalitāte 

9.1. Gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāte Vārkavas novadā ir pietiekami laba. Novada teritorijā nav lielu ražošanas 

uzņēmumu, kas būtiski varētu ietekmēt atmosfēras gaisa kvalitāti. Lielākie gaisa piesārņojuma 

avoti novadā ir iestāžu katlu mājas, dzīvojamo māju dūmvadi. 

Apkurē galvenais kurināmais – malka.  

Novada teritorija atrodas nomaļus no galvenajām transporta maģistrālēm. Autotransporta 

intensitāte ir zema. Galveno gaisa piesārņojuma avotu (autotransporta un stacionāro objektu) 

ietekme uz gaisa kvalitāti kopumā tiek vērtēta kā zema. 

9.2. Ūdeņu kvalitāte 

Dzeramā ūdens apgādē tiek izmantoti pazemes ūdeņi: gruntsūdeņi un artēziskie ūdeņi. 

Novada teritorijā atrodas 48 artēziskie urbumi, no kuriem 7 pieder Vārkavas novada domei. 

Pašvaldības teritorijā lielākā upe Dubna ir Latvijas tīrāko upju sarakstā. Sakarā ar to, ka 

saimnieciskās darbības apjomi nav videi nelabvēlīgi, arī ūdens kvalitāte novada teritoriju 

šķērsojošās upēs ir laba. 
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Labai ūdens kvalitātei neatbilstošie rādītāji Dubnas upē 2009. gadā - nav konstatēti. 

Monitoringa stacija: Dubna, 2,5 km augšpus Līvāniem D477 SP 2. Avots: Latvijas virszemes 

ūdeņu kvalitātes pārskats par 2009. gadu. SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs". 

9.3. Atkritumu saimniecība 

Novada teritorijā ir izvietoti konteineri atkritumu savākšanai.  Par atkritumu savākšanu ir 

noslēgts līgums ar SIA „LT”. Savākto atkritumu apjoms mēnesī vidēji 17,66 m3. Uzstādīto 

konteineru skaits varētu tikt palielināts. 

 10. Pašvaldība 

10.1. Pārvaldes struktūra un funkcijas 

Vārkavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 1994. gada 19. maijā 

pieņemto likumu „Par pašvaldībām”. Vārkavas novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā 

„Par pašvaldībām”, citos normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nodrošina 

pašvaldībai noteikto funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts un Vārkavas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

Vārkavas novada dome, kas atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī dome: 

� pieņem lēmumus; 

� nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 

� lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; 

� izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Vārkavas novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 13 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem. 

Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2009. gada 6. jūnijā. 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, 

Vārkavas novada dome izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas: 

� Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā; 
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� Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju sešu locekļu sastāvā; 

� Attīstības un infrastruktūras komiteju triju locekļu sastāvā. 

2010. gadā ir notikušas domes sēdes: 12 kārtējās, 14 ārkārtas. 2010. gadā notikušas 14 

komiteju sēdes, pārsvarā komitejas skatījušas jautājumus apvienotajās sēdēs. Vārkavas novada 

domē saņemtie dokumenti 2010. gadā: no juridiskajām personām – 797, no fiziskajām personām – 

642. 

Komisijas 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

� Vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā; 

� Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

� Iepirkumu komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

� Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā. 

Pašvaldības domes 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; 

� Upmalas bibliotēka; 

� Vanagu bibliotēka; 

� Vārkavas bibliotēka; 

� Rožkalnu bibliotēka; 

� Arendoles bibliotēka; 

� Vārkavas novada bāriņtiesa; 

� Rožkalnu pagasta pārvalde; 

� Vārkavas pagasta pārvalde. 
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� Vārkavas novada kultūras centrs, kura sastāvā ir Rožkalnu kultūras nams, Vārkavas 

tautas nams, Vārkavas pagasta novadpētniecības muzejs, Upmalas bibliotēka, Vanagu bibliotēka, 

Vārkavas bibliotēka, Rožkalnu bibliotēka, Arendoles bibliotēka; 

� Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa; 

� Vārkavas novada sporta skola. 

Pašvaldības domes administrācija 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina pašvaldības 

lēmējinstitūcijas – domes - pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu. Pašvaldības administrācijas struktūru veido: 

� Vispārējā nodaļa; 

� Kanceleja; 

� Teritoriālās plānošanas un attīstības nodaļa; 

� Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

� Komunālā un saimniecības nodaļa; 

� Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs. 

Pašvaldības administrācija ir pakļauta domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja 

vietniekam. Pašvaldības administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības 

administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas struktūrvienības 

darbojas, pamatojoties uz Administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību 

nolikumiem (reglamentiem), kurus apstiprina izpilddirektors. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 

pašvaldības administrācija un šādas pagasta pārvaldes: 

� Rožkalnu pagasta pārvalde; 

� Vārkavas pagasta pārvalde. 
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13.Attēls. Vārkavas novada domes struktūra. 

Avots: www.varkava.lv 

 
Pašvaldība ir kapit āldaļu tur ētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

� SIA „ Preiļu slimnīca”; 

� SIA „AADSO”. 

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
� „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

� Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

� Preiļu rajona partnerība. 
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10.2. Budžets 
 

31.tabula. 
Avots: domes grāmatvedība „Pārskats par budžeta izpildi” pārskata gads 2011. 

Valsts kase „Pārskats par budžeta izpildi” pārskata gads 2010. 
 

Nr.p.
k. 

Ieņēmumu  
klasifikācijas 

kods 

Ieņēmumu veidi Izpilde 
2010. g. 

Izpilde 
2011. g. 

1. 1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 245884 264699 
2. 1.1.1.1. Iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums 3126  2744    
3. 4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada 

ieņēmumi 
46047 54842 

4. 4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepriekšējo gadu 
parādi 

6256 9063 

5. 4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām  17311 16384 
6. 9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citām funkcijām 

bāriņtiesā 
485 555 

7. 9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu 19 12 
8. 9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto dokumentu 

saņemšanu 
134 42 

9. 9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 170 475 
10. 10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2116 3289 
11. 12.3.9.9. Iepriekš neklasificētie nenodokļu ieņēmumi 17371 18252 
12. 18.6.1.0. Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 6958 6319 
13. 18.6.2.0. Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 212373 206272 
14. 18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 394185 397220 
15. 18.8.0.0. Valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai 
191048 178277 

16. 19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 9930 8635 
17. 21.3.8.1. Ieņēmumi par nomu un īri 841 1597 
18. 21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 248 1941 
19. 21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 8552 11708 
20. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4864 1921 

  Kopā ieņēmumi 1234577 1205340 
 

Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2011. gada ieņēmumi bija 1205340 Ls. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2010. gadu, samazinājušies par nepilniem 29237 Ls. 

2011. gada ieņēmumus pamatbudžetā sastāda:  
Nodokļu ieņēmumi – 346813 Ls; 

Nenodokļu ieņēmumi – 22993 Ls; 

Maksas pakalpojumi un citi pašu pakalpojumi – 18902; 

Transferti – 816632. 

Lielākā nodokļu ieņēmumu daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 2011. gadā sastāda 

264699 Ls, kas ir par 18815 Ls lielāks nekā 2010. gadā. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju 112,7 Ls ir salīdzinoši zems rādītājs 

Latgales reģiona pašvaldību vidū. 

Pamatbudžeta izdevumi 2011. gadā bija 1 288 410 Ls. 

32.tabula. Vārkavas novada pašvaldības izdevumi. 
Avots: domes grāmatvedība „Pārskats par budžeta izpildi” pārskata gads 2011. 

Valsts kase „Pārskats par budžeta izpildi” pārskata gads 2010. 
 

Nr.p.k. Izdevumu  
klasifik ācijas kods 

Izdevumu  atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 

2010. g.  2011. g. 

1. 01.000 Vispārējie valdība dienesti 148948 172653 
2. 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 7748 6979 
3. 04.000 Ekonomiskā darbība 155487 180207 
4. 05.000 Vides aizsardzība 2056 4152 
5. 06.000 Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
286574 192708 

6. 07.000 Veselība 324 122 
7. 08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 117327 124282 
8. 09.000 Izglītība 433498 428310 
9. 10.000 Sociālā aizsardzība 248249 178997 

  Izdevumi kopā 1400211 1288410 
Budžeta ieņēmumi faktiski nodrošina pašvaldības pamata funkciju izpildi. Līdztekus 

racionālai un mērķtiecīgai budžeta līdzekļu izlietošanai, nepārtraukti ir jāmeklē iespējas piesaistīt 

investīcijas un apgūt citus likumiskos ieņēmumu avotus. 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ietver 

īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus, dabas 

resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam, kā arī saņemtos 

ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai.  

 33.tabula. Vārkavas novada pašvaldības speciālais budžets 2011.gadam. 

Atlikums gada sākumā Latos 
Dabas resursu nodoklis 1000 
Autoceļu fonda līdzekļi 35863 
Izdevumi 49518 
Dabas resursu nodoklis  
2200 kods pakalpojumi 1310 
2300 kods materiālu iegāde  
Autoceļu fonds 47510 
1100 kods atalgojums 2450 
1210 kods soc. nodoklis 590 
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2200 kods pakalpojumi 28892 
2300 kods materiāli  3260 
5200 kods kapitālais remonts 8118 
5200 kods pamatlīdzekļu iegāde 4200 
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 698 
Ziedojumi 610 
Pārējie 88 

 
Lai izvērtētu Vārkava novada domes budžetu, tika salīdzināts dažādu novadu budžeta 

pozīciju proporcionāls sadalījums. No tā secināms, ka samērā maz tiek tērēts vadības dienestiem, 

ievērojami vairāk tiek tērēts sociālajai aizsardzībai, bet pārējās jomās vidēji nedaudz vairāk kā 

citās pašvaldībās. Kā pievilcīgas sadzīves kvalitātes nodrošinājums ir salīdzinoši lielie teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana izdevumi, ko novada dome arī turpmāk vēlas saglabāt. Kā prioritāra tiek 

izvirzīta ekonomiskā darbība, galvenokārt ceļu būve, līdz ar to tai nākotnē izdevumi jāpalielina, 

samazinot tos citās jomās, galvenokārt sociālajā aizsardzībā un nedaudz izglītībai. 

34 .tabula. Salīdzinošs budžeta sadalījums dažādās pašvaldībā. 
Avots: www.ikskile.lv, www.babite.lv, www.preili.lv, www.varkava.lv 

 

Pašvaldības funkcijas 

Ikšķiles 
nov., 
2011. % 

Babites 
nov., 
2011. % 

Preiļu 
nov., 
2011. % 

Vār-
kavas 
nov., 
%, 

2010. 

Vār-
kavas 

nov., %, 
2011. 

01 Vispārējie valdības 
dienesti  1552569  24,7 1773549  25 1215190  22 10,6 13,4 
02 Aizsardzība       1000 0,02   
03 Sabiedriskā kārtība un 
drošība  77074 1,2 29920 0,5 77860 1,4 0,55 0,55 

04 Ekonomiskā darbība  551570 8,8 1030300  14,6 25254 0,5 11,1 14 
05 Vides aizsardzība  17177 0,3       0,15 0,3 
06 Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  1779584  28,3 960885 13,6 564771 10,2 20,5 15 
07 Veselība        35650 0,7 0 0 
08 Atpūta, kultūra un 
reliģija  409458 6,5 688158 9,8 402800 7,3 8,4 9,7 
09 Izglītība  1661444  26,4 2175579  30,8 2648915  48 31 33,15 

10 Sociālā aizsardzība  242184 3,8 392609 5,6 543042 9,8 17,7 13,9 
kopā: 6291060  100 7051000    5514482    100 100 
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11. Projekti 
Plānošanas periodā 2007. - 2013. gados Vārkavas novadā realizētie un realizācijas stadijā 

esošie projekti: 

• (ELFLA) Atkl āta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, 

„V ārkavas muižas pils parka estrādes” rekonstrukcija. Līguma Nr. 08-03-L32100-000101. 

• (ELFLA) Atkl āta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, „ 

Vārkavas pagasta Vārkavas ciema ielu rekonstrukcijas darbi”. 

• LVAFA – „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Vārkavas novada Rimicānu 

ciemā”. 

• LVAFA – „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Vārkavas novada Vanagu 

ciemā”. 

• Sorosa fonds Latvijā - Latvijas programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts 

„Skola mazam un lielam”. Projekta realizācija no 08.11.2009.- 30.11.2010. Sorosa fonda 100% 

finansējums. Projekta izmaksas 24 732,66 EUR. 

• (ELFLA) Atkl āta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, 

„Ceļa Brokovski - Kaļvi 0,00 – 2,4km rekonstrukcija”. Līguma Nr. 09-03-L32100-000079. 

• Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Vārkavas vidusskolā”. 

Laika periodā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 1. septembrim ar Eiropas Reģionālās 

Attīstības Fonda atbalstu (ERAF) tika īstenots projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vārkavas vidusskolā”.  

Projektu 85 % apmērā finansē ERAF, valsts budžeta dotācija 9 % un pašvaldības 

līdzfinansējums 6 % Kopējās projekta izmaksas 98392,00 lati. 
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• Projekts „V ārkavas novada attīstības programmas izstrāde”+ 

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 

„V ārkavas novada attīstības programmas izstrāde”.  

• Projekts „speciālistu piesaiste Vārkavas novadā” 

Līguma ietvaros ir paredzēts piesaistīt speciālistus vides inženiera un sociālo darbinieka 

amata pienākumu veikšanai Vārkavas novada domē un veikt šo speciālistu apmācības. 

Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500.00 lati, kuru 100 % finansē Eiropas 

Savienība.    

• Projekts „V ārkavas novada pār Kalup īti caurtekas rekonstrukcija”. 

Projektu 75 % apmērā finansē ELFLA un 25 % pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās 

projekta attiecināmās izmaksas 25937,67 lati. 

• Projekts „V ārkavas novada  ceļa Piliškas – Vēverauka 1,8 – 5,66 km 
rekonstrukcija”. 

Projektu 75 % apmērā finansē ELFLA un 25 % ir pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās 

projekta attiecināmās izmaksas 28 670,20 lati. 

• Realizēts projekts „V ārkavas novada ceļa Raunieši - Slapkava – Svaļbišķi - 
Mačāni 2,21 – 4,43 km rekonstrukcija”. 

Projektu 75 % apmērā finansē ELFLA un 25 % pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās 

projekta attiecināmās izmaksas 42 488,70 lati. 

•  Projekts „Sporta stadiona būvniecība Vārkavas novadā”. 

Projektu 90 % apmērā finansē ELFLA un 10 % pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais 

projekta publiskais finansējums ir 21106,17 lati un 28157,78 lati ir projekta neattiecināmās 

izmaksas. Projekta realizācijas rezultātā tiks veikta sporta stadiona būvniecība. 

• Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā” 

Līguma ietvaros paredzēts veikt: ūdensvada izbūves un kanalizācijas sistēmas izbūves darb. 
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Līguma kopējās izmaksas ir 135 871.41 lati, no tām 95 631.83 LVL finansē Eiropas 

Savienība 11 250.80 LVL iegulda Latvijas valsts, savukārt, 5625.40 LVL tiek segta no 

pašvaldības līdzekļiem.    

12. Novada telpiskā struktūra reģionā un pārrobežu sadarbības 
virzieni. 

Vārkavas novads atrodas Latgales reģionā un tā attīstība apskatāma kontekstā ar reģiona 

attīstību. Telpiskās attīstības perspektīva uzsver Latgales plānošanas reģiona atrašanos Eiropas 

Savienības pierobežā. Teritorijas plānojumā noteikts, ka Latgales reģiona viena no galvenajām 

telpiskajām vērtībām ir tradicionālais apdzīvojums – pilsētas kā ekonomikas un kultūras centri, 

lauku ciemi, mazās sādžas un viensētas kā latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. 

Reģiona ilgtspējīgas attīstības interesēs visos saskares virzienos ar kaimiņu reģioniem 

jāveido saskaņots pakalpojumu centru tīkls. Pārrobežas jautājumi ietver transporta infrastruktūras 

teritorijas, pārrobežas dabas aizsardzības, tūrisma teritorijas un pilsētas, kuru funkcionālā ietekme 

sniedzas pāri administratīvām teritorijām. Liela vērība teritorijas plānojumā tiek pievērsta 

pārrobežu sadarbībai tūrisma jomā. 

Pilsētas kopā ar lielajiem lauku ciemiem veido Latgales reģiona urbāno tīklu un ir 

apdzīvojuma sistēmas atbalsta centri, kuros koncentrētas galvenās funkcijas - mājoklis, biznesa 

aktivitātes, atpūtas iespējas, tirdzniecība un dažādi pakalpojumi, nodrošinot arī lauku teritoriju 

iedzīvotājiem darba, izglītības atpūtas un arī kvalitatīvas dzīves vides iespējas. Vārkavas novads 

reģiona kontekstā ir noteikts kā lauksaimniecības attīstības teritorija. Lielākās publisko 

pakalpojumu sniedzējas ir reģiona centri Līvānu un Preiļu pilsētas, kas savukārt funkcionāli 

saistītas ar nacionālas nozīmes centriem – Daugavpils, Rēzeknes un Jēkabpils pilsētām. 
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14. attēls. Latgales plānošanas reģiona vēlamā telpiskā struktūra  
un pilsētu funkcionālais tīkls. 

Avots: Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. - 2026. gadam 

 

Pakalpojumi, kas tiek nodrošināti blaku novados un pilsētās: 

• Valsts iestāžu pakalpojumi: 

Valsts iestādes Preiļos 

Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa; 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas Preiļu klientu 
apkalpošanas punkts; 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu nodaļa; 
SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" Latgales Lauku konsultāciju biroja filiāle 
Preiļos; 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa; 
Nodarbinātības Valsts aģentūra, Preiļu fili āle; 
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis /tel. 112/; 
Centrālās statistikas pārvaldes Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs; 
VZD Latgales reģionālās nodaļaas Preiļu birojs; 
CSDD Preiļu nodaļa; 
Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljons; 
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Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 
Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes Preiļu fili āle; 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģionālās brigādes Preiļu daļa; 
Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde; 
Latgales tiesas apgabala Preiļu rajona prokuratūra; 
Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Preiļu nodaļa; 
Preiļu zemesgrāmatu nodaļa; 
VA Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Preiļu nodaļa; 
Zvērināti tiesu izpildītāji; 
Latgales reģionālās valsts darbs inspekcijas Preiļu birojs; 
Latgales tiesu apgabala Preiļu rajona tiesa; 
Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība; 
Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa. 

Valsts iestādes Līvānos 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Līvānu klientu apkalpošanas centrs; 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP); 
Valsts Policijas (VP) Latgales reģiona Preiļu iecirkņa Kārtības policijas; 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Līvānu postenis; 
AS "Latvijas Valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība. 

• Banku pakalpojumi: 

"Citadele banka", Klientu apkalpošanas centrs "Līvāni"; 
"GE Money Bank", AS, Līvānu filiāle; 
"GE Money Bank", AS, Līvānu filiāle, Preiļu klientu apkalpošanas centrs; 
"Latvijas Hipotēku un zemes banka", AS, Rēzeknes filiāle, Preiļu norēķinu grupa; 
"SEB banka", Preiļu fili āle;  
"Swedbank", Preiļu fili āle. 

• Speciālā, interešu un augstākā izglītība (ar programmām, ko nenodrošina Vārkavas novada 

izglītības iestādes): 

Izglītības iestādes reģionā  
Rēzeknes Augstskola;  
Daugavpils Universitāte; 
Preiļu Valsts ģimnāzija; 
Preiļu 2.vidusskola; 
Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola;   
Līvānu novada vakara (maiņa) vidusskola; 
Rudzātu speciālāinternātpamatkola;  
Medumu speciālā internāt- pamatskola; 
Špoģu Mūzikas un mākslas skola; 
Naujenes Mūzikas un mākslas skola; 
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs. 
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• Sociālie un veselības pakalpojumi: 

Sociālo pakalpojumu iestādes Preiļu novadā 
Dienesta Krīzes centrs; 

Sociālais centrs „Līči”; 

Pansionāts "Preiļi"; 

Sociālo pakalpojumu iestādes Daugavpils novadā 
Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”; 
Višķu sociālās aprūpes centrs; 
Naujenes bērnu names. 

• Veselības  pakalpojumi: 

Veselības aprūpes iestādes Preiļu novadā 
SIA "Preiļu slimnīca"; 
SIA “Lāzers”; 
SIA "Aglonas doktorāts-S"; 
Jāņa Anspoksa Ģimenes ārsta prakse; 
Jevgēnijas Džeriņas Ģimenes ārsta prakse; 
Irēnas Petrānes Ģimenes ārsta prakse; 
Anatolija Ruskuļa Ģimenes ārsta prakse; 
Staņislava Rutkovska Ģimenes ārsta prakse; 
Irēnas Vaivodes SIA „Ārstes Vaivodes prakse Preiļos”; 
Martas Veitas Ģimenes ārsta prakse; 
Lidijas Kuzminas Ģimenes ārsta prakse; 
Svetlanas Lioznovas Ģimenes ārsta prakse; 
Valentīnas Litvinovas Ģimenes ārsta prakse; 
Ļubovas Kirsanovas Ģimenes ārsta prakse; 
Jāņa Petrāna Ģimenes ārsta prakse; 
Bernadetas Belovas SIA "Nadeta"; 
Veselības aprūpes iestādes Līvānu novadā 
Līvānu slimnīca; 
Ģimenes ārsta prakses; 
Reģionālās slimnīcas: 
Daugavpils reģionālā slimnīca, Jēkabpils slimnīca. 

• Juridiskie pakalpojumi: notārs un advokāts Līvānu un Preiļu pilsētās. 
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13. ESOŠĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS 
 
Vārkavas novads atrodas Latgales reģionā, centrā starp trim nacionālas nozīmes 

centriem. Novadā ir kvalitatīva un pievilcīga lauku dzīves vide, ko nodrošina gan daba, 

gan kultūrvēsturiskās tradīcijas un saknes.  

Novada pamatprofils ir lauksaimniecība. Raksturīgas vidējas un mazas saimniecības ar 

cilvēkiem, kas vēlas turpināt savu senču arodu un turpināt ierasto lauku dzīves veidu 

nemitīgi jaunā kvalitātē. Ir derīgo izrakteņu krājumi, kurus iespējams izmantot  

būvmateriālu ražošanai, kurināmajam un lauksaimniecībai. 

 Ir vēsturiski izveidojies ceļu tīkls, kura sliktais stāvoklis ir viens no galvenajiem attīstību 

traucējošajiem faktoriem.  

Novadā ir pozitīvi orientēta pašvaldība, kas ieinteresēta novada pastāvēšanā un attīstībā 

un orientēta uz vietējo iedzīvotāju interesēm.  

Novadā ir daudzveidīga kultūras un sporta dzīve.  

Novada apdzīvotās vietās iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva tehniskā 

infrastruktūra. 
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14. SVID analīze 
Stiprās puses • Tīra vide, daudz bioloģisko saimniecību (98); 

• Latvisks novads – 86,3 % latvieši; 
• 3 aizsargājamas dabas teritorijas ar retām augu sugām; 
• Novada teritoriju šķērso divi maģistrālie gāzesvadi; 
• Ceļu tīkls ir pietiekams apdzīvojuma struktūras saglabāšanai; 
• Liels lauksaimniecībā izmantojamā zemes potenciāls (55,1 % no kopējās 

teritorijas, t.sk. 82,5 % aramzeme; 
• Pieejamas teritorijas jaunu ražotņu izveidošanai; 
• Ir pietiekama sociālās infrastruktūras bāze. 

 
Vājās puses • Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, zems iedzīvotāju blīvums (8,2); 

• Liels demogrāfiskās slodzes rādītājs (579,5); 
• Ļoti zems ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību rādītājs (6 

uzņēmumi); 
• Lauku saimniecību īpatsvars (62,3 %) ir piemājas saimniecības ar nelielu 

vidējo platību un zemu saražotās lauksaimnieciskās produkcijas 
pārdošanas apjomu; 

• Viens no zemākajiem Latvijā  iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 
pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju 2011. gadā (Ls 112,7); 

• Nepietiekama valsts un ES fondu iespēju apgūšana; 
• Augsts bezdarba līmenis; 
• Mazs skolēnu skaits; 
• Neapmierinošs valsts un pašvaldības ceļu stāvoklis (asfaltēti ceļi -1,12 

km). 
Iespējas • Ceļu infrastruktūras sakārtošana piesaistot ES fondu līdzekļus un privātus 

investorus; 
• Valsts un ES fondu līdzekļu plašāka piesaistīšana pašvaldības un 

privātajās struktūrās; 
• Lauku saimniecību nodarbošanās veidu dažādošana, attīstot blakus 

nozares, kā  lauku tūrismu, amatniecību, bioloģisko lauksaimniecību, 
mājražošanu  u.t.t.; 

• Lauku biznesa kooperatīvu veidošana, kas nodrošinās ražošanas resursu 
racionālu izmantošanu, pārdošanas apjomu iespēju palielināšanu un 
eksporta iespējas; 

• Vērtīgo lauksaimniecības zemju konsolidācija un lielāku ražojošo lauku 
saimniecību veidošanās, vienlaikus ņemot vērā un izvērtējot ainavu 
ekoloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību; 

• Lopkopības uzņēmumu veidošana, galvenokārt, liellopu audzēšana; 
• Mazāk vērtīgo lauksaimniecības zemju izmantošana biomasas kā 

atjaunojamā energoresursa ražošanai; 
• Mazvērtīgu un neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana; 
• Nelauksaimnieciskā biznesa attīstība, pārstrādes un pakalpojumu, 
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rekreācijas  nozaru attīstība;  
• Iekšējo ūdeņu zvejas attīstība un ūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana; 
• Audžuģimeņu kustības veicināšana; 
• Mazo lauku skolu kā vietējo kopienu centru veidošana. 

Draudi • Iedzīvotāju skaita un blīvuma strauja samazināšanās var novest pie 
atsevišķu teritoriju degradācijas un zemju nepietiekamas izmantošanas; 

• Nelielo lauku saimniecību saglabāšana pašreizējā darbības līmenī nesekmē 
jaunu cilvēku palikšanu laukos; 

• Pašvaldības ieņēmumu bāzes samazināšanās un nespēja finansēt ikdienas 
uzturēšanas izdevumus un attīstības projektus; 

• Vecumstruktūra neliecina par darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara 
pieaugumu nākotnē; 

• Skolu slēgšana un darbavietu trūkums veicinās izglītotu cilvēku 
aizplūšanu un sabiedrības degradāciju, sabiedrības sociālo noslāņošanos 
un sociālās spriedzes pieaugumu.  
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II DA ĻA 

STRATĒĢISKĀ DAĻA 

15. Ievads 
13.10.2011. likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums" nosaka Teritorijas attīstības 

plānošanas līmeņus un dokumentus. Vietējā līmenī tie ir vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija, attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi un detālplānojumi.  

 

 

15. attēls. Vārkavas novada attīstības plānošanas dokumenti un to hierarhija. 

Vārkavas novada 
ilgtspēj īgas attīstības 

stratēģija 
2012.-2030.  

(uzsākta izstrāde 
15.05.2012.) 

Vārkavas novada 
attīstības programma 

2012.-2018. 

 

Vārkavas novada 
teritorijas pl ānojums 

2008.-2014. (Upmalas un 
Rožkalmu pagsts) 

 
Vārkavas novada 
Vārkavas pagasta 

teritorijas pl ānojums 
2004.- 2016. 

Vārkavas novada 
atsevišķu teritoriju 

lokālplānojumi 

Vārkavas novada 
atsevišķu teritoriju 

detālplānojumi 

Vārkavas novada 
atsevišķu teritoriju 

tematiskie  
plānojumi  
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Vārkavas novada Attīstības programma ir vidēja termiņa (7gadi) plānošanas dokuments, 

kas nosaka vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu Vārkavas 

novada teritorijā. 

Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir viena no Attīstības programmas sastāvdaļām, kas 

definē novada prioritātes, attīstības virzienus, nosaka to stratēģiskos mērķus un izvirza uzdevumus 

to īstenošanai.  

Konkrētu pasākumu (rīcību) kopums un Investīciju plāns noteikto uzdevumu īstenošanai ir 

iekļauts Rīcības plānā. 

Ņemot vērā, ka Vārkavas novadam nav izstrādāts ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments – Attīstības stratēģija, kas noteiktu novada ilgtermiņa attīstības prioritātes, tad 

Vārkavas novada Attīstības programmas ietvaros tiek noteikti arī vispārējie ilgtermiņa uzstādījumi 

– attīstības vīzija, ekonomikas profils/ specializācija un ilgtermiņa stratēģiskie mērķi. 

Vārkavas novada Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā sekojošus augstāka līmeņa 

plānošanas dokumentus: 

� Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 

� Latgales stratēģija 2030., 2010.; 

� Latgales reģiona attīstības programmu 2010. - 2017.; 

� Latgales attīstības plāns”, 2000.; 

� projektu „Latgales reģiona telpiskais struktūrplāns”, 2004.; 

� Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, 

kā arī pieguļošu teritoriju attīstības plānošanas dokumentus.  

16. Mērķi un attīstības principi 

16.1. Vispārējs mērķis 
Ir panākt novada ekonomisko attīstību atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 

prioritātēm un standartiem, nodrošinot iedzīvotāju labklājību - veselīgu, labvēlīgu un drošu vidi 

dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un 
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zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību, saglabājot nākamajām paaudzēm 

apdzīvotu teritoriju, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Lai to paveiktu ir nepieciešamas izmaiņas sabiedrības domāšanā, jālīdzsvaro tiesības un 

pienākumi, jārada uzticība un paļāvība sabiedrības nākotnei, kas radītu vēlmi vispirms dot un pēc 

tam ņemt. 

Veiksmīgai ekonomikas attīstībai ir nepieciešams palielināt privātā sektora īpatsvaru, 

optimizējot sabiedrisko sektoru. Jākāpina darbības efektivitāte esošajās nozarēs, jāmeklē jauni 

attīstības virzieni izmantojot esošos dabas un kultūrvēsturiskos resursus, jāizglīto darbaspēks, lai 

veicinātu tā konkurētspēju darba tirgū un privātu iniciatīvu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

16.2. Vērt ības un attīstības principi 
Novada attīstība balstās uz vērtībām, kas tiek atzītas par pamatu, uz kura jābalstās turpmākai 

darbībai, un kas maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto. Cilvēki - izglītoti, zinoši un aktīvi 

cilvēki, gan kuri veidojuši līdzšinējo pagasta attīstību, gan, kuri gatavi piedalīties nākotnes 

attīstībā ar pārrobežu pieredzi, izglītību un skatījumu. Jaunu attīstības iespēju radīšanai, atbalstāmi 

un piesaistāmi ar neordinārām un radošām idejām apveltīti cilvēki. Novada attīstības 

priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība, tās atbalsts pozitīvai aktivitātei un programmas 

īstenošanas darbam. 

Zemes un dabas resursi – ilgtspējīgi apsaimniekotas un uzturētas lauksaimniecības un mežu 

teritorijas un dabas resursi. 

Programmas īstenošana balstās uz principiem, kas ir akceptēti Latvijas reģionālās attīstības 

politikas pamatnostādnēs (2005.) un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un Teritorijas 

attīstības plānošana likumā (2011.). 

Izvirzot mērķus, prioritātes un uzdevumus programma pamatojas uz novada nākotnes vīziju, 

ievēro un izmanto novada iedzīvotāju un speciālistu formulētās vajadzības, galvenos risināmos 

jautājumus, kā arī Latvijas Republikas dokumentos – valdības ziņojumos un politikas nostādnēs, 

Latvijas un attīstības dokumentos, kā arī Eiropas telpiskās attīstības perspektīvā – formulētus 

mērķus, ciktāl tie atbilst vai skar pagasta attīstības intereses. 

Ilgtspēj īgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu 

vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos resursus, 

saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu. 
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Interešu saskaņotības princips – saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas 

dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos. 

L īdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības 

plānošanas dokumenta izstrādē. 

Sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot 

attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par nosprausto 

mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu. 

Finansiālo iespēju princips  – izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un 

piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām 

izmaksām. 

Atkl ātības princips – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta 

par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos 

informācijas pieejamības ierobežojumus. 

Uzraudzības un novēršanas princips – attīstības plānošanā un attīstības plānošanas 

dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī 

uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem. 

Subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas 

pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc 

iespējas zemākā pārvaldes līmenī. 

Att īstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku plāno 

pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības plānošanas 

dokumentus. 

L īdzsvarotas attīstības princips – politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju 

attīstības līmeņus un tempus. 

Stratēģiskā skatījuma princips – attīstības programma balstās uz skaidru teritorijas 

attīstības vīziju, reāliem mērķiem un prioritātēm ilgtermiņā un vidēja termiņa periodam. 

Vienotības princips – mērķi, prioritātes un darbības ir savstarpēji koordinētas un 

papildinošas. 

Koordin ācijas un saskaņotības princips – maksimāli iesaista ieinteresētās puses, t.sk., 

sabiedrisko sektoru, uzņēmējus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus, kas var būtiski sekmēt 
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ekonomikas attīstību, sociālo un vides kvalitāti, tādā veidā apzinot aktuālās nozaru vajadzības, kas 

pamatotas ar konkrētās teritorijas izaugsmes resursiem un potenciālu. 

16.3. Priekšnoteikumi un priekšrocības novada attīstībai: 
Koncentrācijas princips – atbalsts koncentrēts uz aktuālāko vajadzību risināšanu.  

� liels lauksaimniecībā izmantojamo zemes potenciāls, dabas un mežu resursi; 

� vēsturiski izveidojušās lauksaimniecības, amatniecības un kultūras tradīcijas; 

� brīvas teritorijas jaunu ražotņu ierīkošanai; 

� pašvaldības rīcībā esošas brīvas telpas pakalpojumu un individuālās 

uzņēmējdarbības veicināšanai vēsturisko ciemu centros; 

� pietiekama sociālās infrastruktūras bāze.  

16.4. Novada specializācija: 
� lauksaimniecība, tai skaitā bioloģiskā lauksaimniecība; 

� mežsaimniecība; 

� kokapstrāde; 

� tehniskie pakalpojumi. 

16.5. Novada attīstības iespējas: 
� lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde; 

� netradicionālā lauksamniecība; 

� medību saimniecības; 

� ieguves rūpniecība un tās produktu pārstrāde; 

� virszemes ūdensobjektu un dabas teritoriju apsaimniekošana, piedāvājot iespējas 

reģionālam tūrismam un rekreācijai; 

� pakalpojumu daudzveidošana, tai skaitā tehnisko. 

16.6. Novada attīstības intereses 
• saglabāt un attīstīt novadu kā administratīvo teritoriju; 

• saglabāt un attīstīt pagasta teritorijas apdzīvojuma struktūru un infrastruktūru; 

• palielināt deklarēto iedzīvotāju skaitu pagastā; 



VĀRKAVAS NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012. - 2018. 
 

SIA Livland 2012                                                                                           71 

• palielināt apdzīvojuma un infrastruktūras funkcionālo daudzveidību un kvalitāti, kā 

arī pakalpojumu pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem; 

• attīstīt daudzveidīgu uzņēmējdarbību novada teritorijā kā iedzīvotāju 

nodarbinātības un saimnieciskās labklājības būtisku sastāvdaļu; 

• attīstīt daudzveidīgu sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus un 

infrastruktūru novada iedzīvotājiem un viesiem; 

• veidot ciešu sadarbību reģiona novadiem un pilsētām. 

17. Ilgtermiņa attīstības stratēģija 

17.1. Ilgtermiņa attīstības vīzija 
Novads 2030. gadā – ilgtspējīgas attīstības teritorija, sociāli l īdzsvarota un vienota, droša 

un kvalitatīva dzīves un darba vide; teritorija ar mūsdienīgu pakalpojumu saimniecības 

infrastruktūru; saimnieciski aktīva, veicinoša vide un investīcijām pievilcīga infrastruktūra; 

spēcīgi attīstītas ilgtspējīgas saimniecības jomas. 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi - prioritātes (līdz 2030. gadam):  

IP1 -Cilvēkvide; 

IP2 - Pārvaldība; 

IP3 - Ekonomika; 

IP4 - Dabas vide. 

18. Vidēja termiņa attīstības stratēģija 
Ņemot vērā iepriekš sniegto analīzi un SVID analīzi, turpinājumā tiks sniegts Vārkavas 

novada attīstības redzējums programmas darbības laikā sekojošās jomās: uzņēmējdarbība, 

infrastruktūra, cilvēku resursi un vide – pieņemot, ka tie savstarpēji mijiedarbojas.  

18.1. Vidēja termiņa stratēģiskie mērķi (priorit ātes) (7 gadiem līdz 2018. gadam): 
SM1 - izveidot ilgtspējīgu novada cilvēkresursu bāzi un paaugstināt tā kapacitāti; 

SM2 - izveidot investīcijām labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un palielināt konkurētspēju;  

SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses un novada atpazīstamību 

veicinošu pašvaldības pārvaldi; 
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SM4 - izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu saimniecības, tehnisko un transporta 

infrastruktūru; 

SM5 – saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspējīgi izmantojot saimnieciskajā 

darbībā. 

Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu 

sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju, un 

ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi. 

 

18.2. Ilgtermi ņa un vidēja termiņa priorit āšu saskaņotība 

Ilgtermi ņa priorit ātes Vidēja termiņa priorit ātes – stratēģiskie mērķi 

SM1 - izveidot ilgtspējīgu novada cilvēkresursu bāzi un 
paaugstināt tā kapacitāti 
SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses 
un novada atpazīstamību veicinošu pašvaldības pārvaldi 

Cilvēkvide 

SM4 - izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu saimniecības, 
tehnisko un transporta infrastruktūru 

Pārvaldība SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses 
un novada atpazīstamību veicinošu pašvaldības pārvaldi 
SM2 - izveidot investīcijām labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi 
un palielināt konkurētspēju 
SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses 
un novada atpazīstamību veicinošu pašvaldības pārvaldi 
SM4 - izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu saimniecības, 
tehnisko un transporta infrastruktūru 

Ekonomika 

SM5 – saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspējīgi 
izmantojot saimnieciskajā darbībā 
SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses 
un novada atpazīstamību veicinošu pašvaldības pārvaldi 
SM4 - izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu saimniecības, 
tehnisko un transporta infrastruktūru 

Dabas vide 

SM5 – saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspējīgi 
izmantojot saimnieciskajā darbībā 
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18.3. Vidējā termiņā saniedzamo rezultātu rādītāji 

Bāzes rādītājs Gads Pašreizējā 
vērt ība 

2018. gadā 
sasniedza- 

mais 
rezultāts 

Att īstī- 
bas 
ten-

dence 

Datu ieguves 
avoti 

SM1 - izveidot ilgtspēj īgu novada cilvēkresursu bāzi un paaugstināt tā kapacitāti 
Iedzīvotāju skaits 2011. 2349 2450 ↘ CSP 

Demogrāfiskā slodze 2011./ 
2012. 

579,5/ 
560,1 

538 ↘ VRAA 

Skolēnu skaits 2011. 259 350 ↘ Novada dome 
Bezdarbs 2012. 16,5 % 10% ↘ VRAA 

Sociālā palīdzība no 
pašvaldības budžeta 

2011 13,8 % 5% ↘ Novada dome 

SM2 - izveidot investīcijām labvēlīgu uzņēmējdarb ības vidi un palielināt konkur ētspēju 
 

Uzņēmumu skaits 2012. 290 320 ↗ VRAA 
Vidējais pamatkapitāls 

uz vienu vienību 
2011. 142 ls 200 ↗ Lursoft 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis uz vienu 

iedzīvotāju 

2011. 114,5ls 150 ↗ VRAA 

Teritorijas attīstības 
indekss 

2010./ 
2011. 

-1,604 
-1,288 

-0,5 ↗ VRAA 

SM3 - veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības intereses un novada atpazīstamību 
veicinošu pašvaldības pārvaldi 

Iedzīvotāju un/vai 
uzņēmēju konsultatīvās 
padomes izveide 

2012. nav Ir izveidota → Novada dome 

SM4 - izveidot konkurētspēj īgu pakalpojumu saimniecības, tehnisko un transporta 
infrastrukt ūru 

Ceļu kvalitāte,  
kopgarums 121,08 km 

2012. 71 % grants 
28% bez seguma 

1 % asfalts 

80 % 
Nav 
20 % 

↗ Novada dome 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku 
sakārtošana  

2012. Nav sakārtots Ēku/dzīvokļu 
reģ. zemes-

grāmatā, 
vienota 

apsaimnie- 
košanas 

organizēšana, 
uzsākta ēku 
energoefek- 

→ Novada dome 
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tivitātes 
uzlabošana 

SM5 – saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspēj īgi izmantojot saimnieciskajā darbībā 
Lauksaimniecības zemju 
platība 

2012. 55 %, neizmanto 
1,6 % 

Izmanto 
pilnībā 

→ VZD 

Meža zemju platība 2012. 23,9 % 28 – 29 % 
Apmežojami 
krūmāji u.c. 

→ VZD 

Aizsargājamo dabas 
teritoriju dabas 
aizsardzības un 
apsaimniekošanas plānu 
izstrāde 

2012. nav ir → Dabas 
aizsardzības 

pārvalde 

↘ - samazinās 
↗ - pieaug, palielinās 
→ -  stāv uz vietas 
 

18.4. Uzdevumi 
Mērķis 2012. - 2018.  
SM1  
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis - Cilvēkvide 
Uzdevumi (2012. - 2018.) 
U1 Veicināt sabiedrības sociālo izglītību un apziņu 
U2 Izveidot pieejamu un efektīvu izglītības sistēmu 
U3 Attīstīt mūžizglītību un pārkvalificēšanās iespējas atbilstoši darba tirgum 
U4 Veicināt nodarbinātību sociāli atstumtajām riska grupām 
U5 Izveidot atbildīgu sociālās palīdzības sistēmu 
U6 Veidot pievilcīgu vidi jauno speciālistu ģimeņu piesaistīšanai 

 
Mērķis 2012. - 2018.  
SM2  
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis - Ekonomika 
Uzdevumi (2012. - 2018.) 
U7 Pašnodarbinātības veicināšana 
U8 Atbalsts mazajiem uzņēmējiem 
U9 Esošo uzņēmumu un zemnieku saimniecību konkurētspējas palielināšana 
U10 Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības uzsākšanai un palielināšanai 
U11 Lauksaimniecības zemju konsolidācija un saimnieciski neizmantoto teritoriju apgūšana 
U12 Derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes attīstīšana 
U13 Produktivitātes un augstas pievienotās vērtības palielināšanas veicināšana 
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Mērķis 2012. - 2018.  
SM3 
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis - Pārvaldība 
Uzdevumi (2012. - 2018.) 
U14 Izveidot efektīvu pārvaldes sistēmu, kas spējīga ātri reaģēt uz pārmaiņām, par primāro 

izvirzot sabiedrības intereses 
U15 Sabiedrisko darbinieku kapacitātes palielināšana 
U16 Veidot novada tēlu un īstenot mārketinga pasākumus 

 
Mērķis 2012. - 2018.  
SM4 
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis – Ekonomika, Cilvēkvide, Dabas vide 
Uzdevumi (2012. - 2018.) 
U17 Uzlabot ceļu tīkla kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvas saites ar valsts nozīmes autoceļiem 
U18 Vēsturisko ciemu teritorijās uzlabot tehnisko infrastruktūru 
U19 Īstenot energoefektivitātes pasākumus 
U20 Kvalitatīvu pakalpojumu tīkla izveide sasniedzamības nodrošināšana 
U21 Uzlabot sporta un atpūtas infrastruktūru 
U22 Mobilitātes un pieejamības veicināšana 

 
Mērķis 2012. - 2018.  
SM5 
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis – Dabas vide, Ekonomika 
Uzdevumi (2012. - 2018.) 
U23 Radīt labvēlīgu vidi zemes un dabas resursu izmantošanai 
U24 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstīšana 
U25 Plānot ilgtspējīgu lauksaimniecības un meža zemju izmatošanu 
U26 Kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas daudzveidības un raksturīgo ainavu saglabāšana  
U27 Dabas resursu izmantošanas monitorings 
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18.5. Vārkavas novada attīstības programmas atbilstība Latgales plānošanas 
reģiona attīstības programmai 

 
Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programma 
Vārkavas novada attīstības programma 

Vidēja termiņa priorit ātes 
Veicināt negatīvo demogrāfisko un 
migrācijas procesu apturēšanu 

Izveidot ilgtspējīgu novada cilvēkresursu bāzi un 
paaugstināt tā kapacitāti 

Veidot efektīvu un profesionālu sabiedrības 
intereses un novada atpazīstamību veicinošu 
pašvaldības pārvaldi 

Palielināt priv ātā sektora īpatsvaru 
pievienotās vērtības radīšanā un 
palielināt augstas pievienotās vērtības 
īpatsvaru 

Izveidot investīcijām labvēlīgu uzņēmējdarbības 
vidi un palielināt konkurētspēju 

Saglabāt dabas un kultūrvēsturisko vidi ilgtspējīgi 
izmantojot saimnieciskajā darbībā 

Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus 
reģionā 

Izveidot konkurētspējīgu pakalpojumu 
saimniecības, tehnisko un transporta infrastruktūru 
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III DA ĻA 

RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS 

19. Rīcības plāns 2012. - 2018. 
Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi un avoti  
Rīcības 

 
Atbild īgais, 
partneri 
 

1 - 3 
gadi 

4 -7 
gadi 

pat-
stā-
vīgi 

nav 
finan-
sēju-
ma 

no-
va-
da 
bu-
džets 

LR 
fon-
di 

ES 
fondi 

priv āti 
līdze-kļi 

U 1 Veicināt sabiedrības sociālo izglītību un apziņu 
R1 Organizēt psiholoģisko palīdzību Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R2 Iesaistīt dažādus sociālos talkās un labdarības 
pasākumos 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 
Juridiskas un 
privātpersonas 

        

R3 Organizēt izglītojošus seminārus par 
likumdošanu, notikumiem sabiedrībā un valstī 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

U2 Izveidot pieejamu un efektīvu izglītības sistēmu 
R4 Restrukturizēt izglītības iestādes, nodrošinot 
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem 

Pašvaldība 
 

        

R5 Pedagoģiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana 

Pašvaldība 
Valsts 
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R6 Izglītības iestāžu telpu optimizācija Pašvaldība         
U3 Attīstīt mūžizglītību un pārkvalificēšanās iespējas atbilstoši darba tirgum 
R7 Iedzīvotāju vajadzību un darba tirgus izpēte Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas 
Uzņēmēji 

        

R8 Sagatavot un piedāvāt iedzīvotājiem informāciju 
par semināriem, kursiem, apmācību iespējām, 
perspektīvajām vakancēm 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R9 Piesaistīt finansējumu, lektorus un organizēt 
izglītojošas nodarbības 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

U4 Veicināt nodarbinātību sociāli atstumtajām riska grupām 
R10 Iesaistīt sociālos slāņus sabiedriskajos darbos Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas 
Juridiskas un 

privātpersonas 

        

R11 Organizēt savstarpēju palīdzību Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 
Juridiskas un 

privātpersonas 

        

R12 Iesaistīt apmācību praksē pie vietējiem 
uzņēmējiem 

Pašvaldība 
Uzņēmēji 

        

U5 Izveidot atbildīgu sociālās palīdzības sistēmu 
R13 Samazināt sociālo pabalstu izmaksas ilgtermiņā 
ilgstoši nenodarbinātām personām 

Pašvaldība 
Valsts 

        

R14 Atbalstīt vienreizēju pabalstu izmaksu ģimenēm 
ar bērniem dažādiem dzīves gadījumiem, 
izglītojošām aktivitātēm, mācībām 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 
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R15 Veidot sociālo dienestu iedzīvotāju aprūpei 
mājas apstākļos, iesaistot brīvprātīgos  

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

U6 Veidot pievilcīgu vidi jauno speciālistu ģimeņu piesaistīšanai 
R16 No brīvajiem dzīvokļiem un optimizētajām 
telpām veidot dienesta dzīvokļus un/ vai kopmītnes 

Pašvaldība 
Uzņēmēji 

        

R17 Atbalstīt vienreizēju pabalstu/ prēmiju izmaksu 
ģimenēm ar bērniem dalībai reģionālos un valsts 
pasākumos (olimpiādes, konkursi u.c.) 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

U7 Pašnodarbinātības veicināšana 
R18 Organizēt apmācības, pieredzes apmaiņas 
braucienus 

Pašvaldība 
Citas 

pašvaldības 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

U8 Atbalsts mazajiem uzņēmējiem 
R19 Atbalstīt amatniecību un individuālos 
pakalpojumus, piedāvājot telpas ar atvieglotiem 
nomas nosacījumiem 

Pašvaldība 
Uzņēmēji 

 

        

R19 Piesaistīt jaunos uzņēmējus ar granta 
programmu novadā 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

 
 

U9 Esošo uzņēmumu un zemnieku saimniecību konkur ētspējas palielināšana 
R20 Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru uz 
vietas, kur izstrādā projektus, palīdz vest 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
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grāmatvedību organizācijas 
Uzņēmēji 

R21 Veicināt novada uzņēmēju reklamēšanai caur 
netradicionāliem pasākumiem 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R22 Nodokļu atlaižu piešķiršana Pašvaldība 
Valsts 

        

U10 Investīciju piesaiste uzņēmējdarb ības uzsākšanai un palielināšanai 
R23 Iesaistīties ES fondu apguvē, pārrobežu 
sadarbībā 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R24 Piešķirt grantus inovatīvām uzņēmējdarbības 
idejām 

Pašvaldība 
Privātpersonas 

Uzņēmēji 

        

U11 Lauksaimniecības zemju konsolidācija un saimnieciski neizmantoto teritoriju apgūšana 
R 25 Piesaistīt finansējumu zemju iegādei Pašvaldība         
R 26Organizēt meliorācijas sistēmu atjaunošanu un 
izbūvi 

Pašvaldība 
Valsts 
Zemes 

īpašnieks 

        

U12 Derīgo izrakteņu ieguves un pārstr ādes attīstīšana 
R 27 Sadarbības atbalstīšana starp zemes īpašniekiem 
un potenciālajiem uzņēmējiem 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R 28 Palīdzība finansējuma piesaistē izpētes darbiem 
un dokumentācijas sakārtošanā 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

U13 Produktivitātes un augstas pievienotās vērt ības palielināšanas veicināšana 
R29 Uzņēmēju kooperācijas attīstīšana Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas  
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R30 Pārrobežu sadarbības veicināšana Pašvaldība 
Citas 

pašvaldības 

        

U 14 Izveidot efektīvu pārvaldes sistēmu 
R31 Novada domes funkciju audita realizācija Pašvaldība         
R32 Novada iedzīvotāju un uzņēmēju piesaiste 
lēmumu pieņemšanā 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

R33 Vienotu novada plānošanas dokumentu izstrāde 
un aktualizācija 

Pašvaldība 
Uzņēmēji 
Novada 

iedzīvotāji 

        

R34 Domes speciālistu izbraukuma konsultāciju 
organizēšana 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

        

U15 Sabiedrisko darbinieku kapacitātes palielināšana 
R35 Speciālistu kvalifikācijas celšana kursos un 
semināros 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

        

R 36 Izglītotu novada jauno speciālistu apzināšana un 
piesaiste 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

        

R 37 Pieredzes apmaiņas organizēšana Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

        

U16 Veidot novada tēlu un īstenot mārketinga pasākumus 
R38 Novada reprezentatīvo materiālu izstrāde un 
prezentācija 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

Uzņēmēji 
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R39 Dalība reģiona un valsts līmeņa pasākumos 
reprezentējot novadu, uzņēmējdarbību un 
lauksaimniecību 

Pašvaldība 
Sabiedriskas 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

U17 Uzlabot ceļu tīkla kvalit āti, nodrošinot kvalitat īvas saites ar valsts nozīmes autoceļiem 
R40 Investīciju piesaiste ceļu rekonstrukcijai Pašvaldība 

Valsts 
        

R41 Ceļu uzturēšana Pašvaldība 
Uzņēmēji 

        

U18 Vēsturisko ciemu teritorij ās uzlabot tehnisko infrastruktūru 
R42 Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Pašvaldība         
R43 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
un jaunu tīklu izbūve 

Pašvaldība         

R44 Centralizētās apkures ierīkošana Pašvaldība         
R45 Ūdensņemšanas vietu rekonstrukcija  Pašvaldība         
R46 Attīstīt sakaru komunikācijas Pašvaldība         

U19 Īstenot energoefektivitātes pasākumus 
R47 Piesaistīt finansējumu ēku siltināšanai Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R48 Atbalstīt ēku apsaimniekošanas uzņēmumu 
izveidi 

Pašvaldība 
Uzņēmēji 

        

U20 Kvalitat īvu pakalpojumu tīkla izveide sasniedzamības nodrošināšana 
R49 Izzināt novada iedzīvotāju vajadzības Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas  

        

R50 Multipakalpojumu centra izveide Vecvārkavā Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

        

R48 Pakalpojumu sniedzēju - valsts, pašvaldības, Pašvaldība 
Sabiedriskās 
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nevalstiskās organizācijas un privātie (komerciālie) – 
savstarpējas sadarbības veicināšana 

organizācijas 

R49 Iesaistīt novada uzņēmējus un sabiedriskās 
organizācijas  

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

U21 Uzlabot sporta un atpūtas infrastrukt ūru 
R51 Sporta zāles būvniecība Pašvaldība 

Uzņēmēji 
        

R52 Sporta inventāra iegāde Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

R53 Kultūras un atpūtas centra būvniecība Pašvaldība 
Uzņēmēji 

        

R54 Kultūras un atpūtas iestāžu materiāli tehnsikās 
bāzes uzlabošana 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

U22 Mobilit ātes un pieejamības veicināšana 
R55 Organizēt transportu un telpas mobilajiem 
pakalpojumiem 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 

        

R56 Nodrošināt visiem līdzvērtīgu novadu un 
reģiona centru sasniedzamību 

Pašvaldība 
Valsts 

Uzņēmēji 

        

U23 Radīt labvēlīgu vidi zemes un dabas resursu izmantošanai 
R57 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu izstrāde 

Pašvaldība 
Valsts 

        

R58 Tūrisma un rekreācijas teritoriju izmantošanas Pašvaldība         
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un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde Valsts 
Zemes 

īpašnieki 
R59 Finansu piesaiste ekotūrisma un medību tūrisma 
attīstīšanai 

Pašvaldība 
Zemes 

īpašnieki 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 
 

        

U24 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstīšana 
R60 Atjaunojamo energoresursu iespēju izpēte Pašvaldība 

Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 
Zemes īpašnieki 

        

R69 Vienotas politikas izstrāde atjaunojamo resursu 
ieguves objektu izbūvei 

Pašvaldība         

U25 Plānot ilgtspēj īgu lauksaimniecības un meža zemju izmatošanu 
 

R70 Pasākumu ieviešana neapsaimniekoto zemju 
apsaimniekošanas palielināšanai 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 
Zemes 

īpašnieki 

        

U26 Kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas daudzveidības un raksturīgo ainavu saglabāšana 
R71 Investīciju piesaiste kultūrvēsturisko objektu 
sakārtošanai, pieejamības nodrošināšanai un 
sabiedrības informētības veicināšana 

Pašvaldība 
Valsts 

Objekta 
īpašnieks 
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U27 Dabas resursu izmantošanas monitorings 
R72 Dabas resursu izmantošanas noteikumu izstrāde 
un ieviešana 

Pašvaldība 
Valsts 

Zemes īpašnieki 
Uzņēmēji 

        

R73 Teritoriju rekultivācijas uzraudzība Pašvaldība 
Zemes īpašnieki 

        

R74 Sabiedrības izglītošana resursu saglabāšanas un 
atjaunošanas nepieciešamībā 

Pašvaldība 
Sabiedriskās 
organizācijas 

Uzņēmēji 
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20. Investīciju plāns 2012. - 2018. 
Investīciju plāns izstrādāts kā Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada pašvaldības investīcijas 3 gadiem – no 2012. līdz 
2014. gadam. 

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

1) projekta nosaukums, 

2) projekta pamatojums – saistībā ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība, 

3) projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti, 

4) plānotie projekta rezultāti, 

5) informācija par plānoto projektu uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem. 

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot 
Attīstības programmas Stratēģisko daļu. 
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Finašu instruments (LVL va %) Plānotais laika posms 

Pro-
jekta 
nr. 

Projekta nosaukums 
Atbilstība 
uzdevumiem 

Projektu 
sasaiste 

Indikatīvā 
summa (LVL) Pašvaldības 

budžets 
ES 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
avoti 

Projekta 
plānotie 
darbības 

rezuktāti un 
to indikatīvie 

rādītāji 

Uzsākšanas 
datums 

Realizācija
s ilgums 

Part-neri 

    Īstenošanas stadijā esošie projekti 

1. 

Psiholoģiskās 
palīdzības bērniem un 
vecākiem telpu 
labiekārtošana 

U 1 
U4 
U5 

  2455,12 503,12 1590,27     

Mēbeļu un 
ninventāra 
iegāde 
psihologa 
kabinetam 

01.03.2011
. 

01.03.201
2. 

Uzņēmēji
Novada 
iedzīvotāji 

2. 

Sporta stadiona 
būvniecība (pašlaik 
tiek realizēts) 

U21 

  44434,78 15315,78 21106,17     

Sporta 
stadiona 
būvniecība 
Vārkavā 

01.09.2010
. 

31.08.201
2. Uzņēmēji 

3. 

Vārkavas novada 
attīstības programmas 
izstrāde 

U14 

     22586,46     

Vārkavas 
novada 
attīstības 
programma 

21.12.2011
. 

30.06.201
2.  

4. 

Speciālistu piesaiste 
Vārkavas novadā 

U15 

      18500,00     

Vides 
inženieris 
un sociālais 
darbinieks 

19.05.2011
. 

30.06.201
3.   

5. 

Atpūtas kompleksa 
ierīkošana Vārkavā 

U6 
U19 
U21  6051,20 496,00 62250,00     

  

09.06.2011
. 

30.05.201
2. 

Uzņēmēji
Novada 
iedzīvotāji 

6. 

Vārkavas novada 
Vecvārkavas ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība 

U8 

 347845,13 62726,17 285118,96     

  

23.11.2011
. 

23.11.201
3. Uzņēmēji 

7. 

Vārkavas novada 
izglītības iestāžu 
informatizācija 

U1 
U2 
U22 

 15286,01   15286,01     

Datorteh-
nikas, 
multimediju 
tehnikas 
iegāde, 

01.01.2010
. 

30.06.201
2. Uzņēmēji 
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datortīkla 
izveide 

8. 

Ceļa Vanagi-
Kļavinski 0.00-1.04 
km rekonstrukcija 

U17 

 58316,00   90%     

Ceļa 
rekonstruk-
cija 

01.03.2012
. 

30.11.201
2. Uzņēmēji 

9. 

Ceļa Vet.iecirknis –
luterāņu baznīca 0.00-
2.1 km rekonstrukcija 

U17 

 116510,00   90%     

Ceļa 
rekonstruk-
cija 

01.05.2012
. 

30.11.201
3. Uzņēmēji 

10. 

Ceļa Brokavski-
Dolgais Bors 0.00-
1.03 km 
rekonstrukcija 

U17 

 57767,00   90%     

Ceļa 
rekonstruk-
cija 01.03.2012

. 
30.12.201
2. Uzņēmēji 

 
 
 

 
Finašu instruments (LVL va %) Plānotais laika posms 

Pro-
jekta 
nr. 

Projekta nosaukums 

Atbilstīb
a 
uzdevum
iem 

 
Indikatīvā 
summa (LVL) 

Pašval-
dības 
budžets 

ES 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
avoti 

 Uzsākšanas 
datums 

Realizācijas 
ilgums 

Partneri 

    Plānotie projekti 2012. - 2015. prioritārā secībā 

11. 

Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības pasākumi 
ēkām Vecvārkavā un 
Rimicānos 

U6 
U19 

 100 000.00   100%     

  

2012. 2013. Uzņēmēji 

12. 
Ciema ielu izgaismošana 
un trotuāru izbūve 

U18 
 100 000.00   90%       2012. 2013. Uzņēmēji 

13. 

Biznesa un sabiedriskā 
centra būvniecība 
Vecvārkavā 

U8 
U9 
U13 
U20   800 000.00           2013. 2014. Uzņēmēji 
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14. 
Ceļu rekonstrukcijas 
projekti 

U17 
 400 000.00   90%       2012. 2014. 

Uzņēmēji 

15. 
Muižas pils pagraba telpu 
restaurēšana  

U19 
U26   20 000.00           2012. 2013. 

Uzņēmēji 

16. 

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija 
Vārkavā un Rimicānos 

U18 

  50 000.00   80%       2013. 2014. 

Uzņēmēji 

17. 
Rimicānu kultūras nama 
siltināšana 

U19 
U21   50 000.00           2014. 2015. 

Uzņēmēji 

18. 

Tilta būvniecība 
Vjadvigolā pāri Dubnas 
upei  

U9 
U13 
U22  100 000.00 35% 60% 5%   2015. 2017. 

Uzņēmēji 

    Plānotie projekti 2016. - 2018. prioritārā secībā 
19. Novada ceļi U17              2016. 2017. Uzņēmēji 

20. 
Vārkavas psk telpu 
siltināšana 

U2 
U18   50 000.00           2016. 2017. 

Uzņēmēji 

21. 
Kapličas izbūve Vārkavas 
kapos 

U18 
  30 000.00           2016. 2017. 

Uzņēmēji 

22. 
Estrādes rekonstrukcija 
Vārkavā 

U26 
   20 000.00           2016. 2017. 

Uzņēmēji 
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21. Attīstības programmas īstenošana un pārraudz ība 

21.1.  Priekšnosacījumi 
Attīstības programmas īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajiem novada attīstības 

stratēģiskajiem virzieniem (prioritātēm) un mērķiem, kā arī attīstības programmā noteiktiem 

uzdevumiem, veicot konkrētus pasākumus (rīcības), kas ir konkrēti definētas darbībai 

tuvākajos 3 gados, un šajā periodā nodrošināmas ar pašvaldības un partneru resursiem.  

Attīstības programmas īstenošana ir iespējama apvienojot novada resursus un efektīvi 

sadarbojoties savā starpā, sadarbojoties ar valsts institūcijām un citiem novadiem un Latgales 

reģionu kopumā, ar nevalstisko sektoru un uzņēmējiem. Sekmīgi īstenojot šo programmu, 

Vārkavas novads kļūs ilgtspējīgas attīstības un konkurētspējīga teritorija ar līdzsvaroti 

attīstītu kvalitatīvu dzīves vidi.   

21.2. Kārt ība 
Attīstības programmas ievērošanas pārraudzība ir Vārkavas novada domes 

kompetencē.  

Vārkavas novada Attīstības programmas ievērošanas uzraudzību Vārkavas novada 

domes uzdevumā nodrošina Attīstības komitejai līdzvērtīgas kompetences institūcija (var būt 

arī konkrēta amatpersona).  

Lai nodrošinātu regulāru Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību, Vārkavas 

novada domes atbildīgā institūcija vai amatpersona katru gadu līdz septembrim sagatavo 

Pārskatu (ziņojumu) par novada Attīstības programmas īstenošanu.  

Pārskatā ietilpst: 

• Atzinumi par Attīstības programmas ietekmi un pasākumu īstenošanu; 

• Ieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām Attīstības programmas „Rīcībās”. 

Ieteikumi pagasta budžeta veidošanai, lai nodrošinātu plānoto pasākumu īstenošanu 

priekšlikumus par uzdevumiem un nepieciešamajām rīcībām Teritorijas plānojuma 

īstenošanai. 

Vārkavas novada dome apstiprina uzdevumus un rīcības Attīstības programmas 

īstenošanai nākošajam uzraudzības periodam. 
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22. Literatūra un inform ācijas avoti. 
◦ Vārkavas novada domes mājas lapa, www.vakava.lv; 

◦ Preiļu novada domes mājas lapa, www.preili.lv; 

◦ Daugavpils novada domes mājas lapa, www.dnd.lv; 

◦ Līvānu novada domes mājas lapa, www.livani.lv; 

◦ Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. grozījumi, Vārkava, 2010. 

gads; 

◦ Zemgales plānošanas reģiona ilgtpējīgas attīstības stratēģija. Pilsētas - lauku 

mijiedarbība, 2011.; 

◦ Valsts statistikas pārvaldes dati; 

◦ Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati uz 2010. un 2011. gadu; 

◦ Valsts Zemes dienesta dati; 

◦ LR Centrālās Statistikas pārvaldes informācija un dati; 

◦ Lursot dati; 

◦ Dabas aizsardzības pārvaldes informācija un dati; 

◦ Latgales attīstības plāns (2000.g.); 

◦ Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2007. - 2013. (19.07.2005.); 

◦ Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. - 2026. (03.10.2007.); 

◦ Preiļu novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam (22.06.2011.). 
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IV DAĻA 

PIELIKUMI 

23. Vārkavas novada domes lēmums 
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Pielikums Nr. 3 
22.02.2011. sēdei Nr.5/ 10 

 

DARBA UZDEVUMS   
 
 

N.p.
k. 

Darba veids Termiņš Darba izpildes 
vieta 

1. Organizēt Vārkavas novada iedzīvotāju aptauju. 01.03.2011.- 
21.03.2011. 

Vārkavas novads 

2. Organizēt semināru iedzīvotājiem par Vārkavas 
novada attīstības programmas un vides pārskata 
izstrādes nepieciešamību. 
 

24.03.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
novads,  
plkst. 9.00 līdz 
12.30 

3. Publisko diskusiju 1. kārtas organizēšana 
Vārkavas novada 6 lielākajos ciemos: 

• Arendole, 
• Rimicāni, 
• Vecvārkava, 
• Vanagi, 
• Vārkava, 
• Piliškas. 

Katrā ciemā diskusijas ilgums - ne mazāk kā 4  
astronomiskās stundas. 

28.03.2011.- 
11.04.2011. 

Vārkavas novada 
ciemi: 
Arendole, 
Rimicāni, 
Vecvārkava, 
Vanagi, 
Vārkava, 
Piliškas. 
Darba dienās no 
plkst. 9.00 -
13.00. 

4. Secinājumu apkopošana un Vārkavas novada 
domes vadības iepazīstināšana ar veikto darbu 
rezultātiem. 

19.04.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
novads,  
plkst. 9.00. 

5. Veikt integrētās plānošanas, infrastruktūras 
plānošanas,  
uzņēmējdarbības attīstības plānošanas, darbaspēka 
attīstības plānošanas, lauku attīstības plānošanas 
darbus, veikt vides pārskata izstrādi, nodrošinot 
darbu izpildes laikā, ka trīs dienas nedēļā ne 
mazāk kā viens plānošanas procesā iesaistītais 
eksperts pieņem iedzīvotājus Vārkavas novada 
domes telpās darba laikā no plkst. 8.30 - 16.30. 

25.04.2011.- 
26.05.2011. 

Vārkavas novads 

6. Vārkavas novada attīstības programmas 1. 
redakcijas un vides pārskata apspriešana Vārkavas 

01.06.2011.- 
30.06.2011. 

Vārkavas novada 
ciemi: 
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novada 6 lielākajos ciemos: 
• Arendole, 
• Rimicāni, 
• Vecvārkava, 
• Vanagi, 
• Vārkava, 
• Piliškas. 

Vārkavas novada domē eksperts darba laikā 8.30 - 
16.30. 

Arendole, 
Rimicāni, 
Vecvārkava, 
Vanagi, 
Vārkava, 
Piliškas. 

7. Vārkavas novada attīstības programmas 1. 
redakcijas un vides pārskata apstiprināšana 
Vārkavas novada domē. 

06.07.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
novads,  
plkst.9.00. 

8. Organizēt semināru iedzīvotājiem par darba vietu 
radīšanas iespējām Vārkavas novadā un investīciju 
piesaistīšanu, iespējām piesaistīt ES dažādu fondu 
līdzekļus. 
 
 

14.07.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
novads,  
plkst .9.00 līdz 
14.00. 

9. Darbs pie attīstības programmas un vides pārskata 
galīgās redakcijas. 

18.07.2011.- 
29.07.2011. 

Vārkavas novads 

10. Attīstības programmas galīgās redakcijas 
apspriešana Vārkavas novada 6 lielākajos ciemos: 

• Arendole, 
• Rimicāni, 
• Vecvārkava, 
• Vanagi, 
• Vārkava, 
• Piliškas. 

Vārkavas novada domē eksperts darba laikā 8.30 - 
16.30 

01.08.2011.- 
08.08.2011. 

Vārkavas novada 
ciemi: 
Arendole, 
Rimicāni, 
Vecvārkava, 
Vanagi, 
Vārkava, 
Piliškas. 

11. Vārkavas novada domes telpās organizēt semināru 
iedzīvotājiem par videi draudzīgas vides 
nosacījumi NATURA 2000 teritorijās, vides 
nosacījumi lauksaimniecības teritorijās un laku 
iedzīvotājiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu.  
 

11.08.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
novads,  
plkst .9.00-
13.00. 

12. Vārkavas novada attīstības programmas galīgās 
redakcijas un vides pārskata apstiprināšana 
Vārkavas novada domes sēdē. 

16.08.2011. Skolas iela 5, 
Vecvārkava, 
Upmalas pagasts, 
Vārkavas 
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novads,  
plkst.9.00. 

13. Galīgās redakcijas neapstiprināšanas gadījumā 
attīstības programmas un vides pārskata 
pārstrādāšana, atbilstoši Vārkavas novada domes 
ieteikumiem un apstiprināšana Vārkavas novada 
domes sēdē. 

17.08.2011. 
30.09.2011. 
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24. Informācija presē 
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25. Anketu apkopojums 
 

Vārkavas novada uzņēmēju anketu kopsavilkums 
 
Kopā saņemtas 14 anketas 
 
1. Kādā uzņēmējdarb ības nozarē Jūs darbojaties? 
Lauksaimniecība – 12 
Kokapstrāde – 2 

 
2. Uzņēmējdarb ības forma 
Individuālais komersants (IK) - 14 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) - 0 
Akciju sabiedrība (AS) – 0 
 
3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarb ību? 
Pirmo gadu - 1 
2 – 4 gadus - 0 
5 – 7 gadus - 0 
8 – 10 gadus - 4 
Ilgāk – 9 
 
4. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta: 
Vārkavas pagasts - 4 
Rožkalnu pagasts - 7 
Upmalas pagasts - 3 
Cita vieta - 0 
 
5. Lūdzu, norādiet uzņēmuma dibināšanas iemeslu? 
Impulsu deva atgūtais vai iegūtais īpašums - 8 
Vēlme pelnīt - 3 
Motivācija un vēlēšanās uzsākt savu biznesu - 2 
Vēlme pielietot praksē savas zināšanas, spējas, pieredzi - 1 
Zaudēts darbs - 0 
Cits iemesls – 0 
 
6. Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu: 
1 – 5 - 13 
6 – 10 - 0 
11 – 20 – 1 
 
7. Kā vērt ējat sava uzņēmuma attīstības iespējas novadā? 
Ļoti labas - 0 
Labas -  2 
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Vidējas  - 12 
Sliktas  - 0 
Ļoti sliktas – 0 
 
 
8. Kādi ir b ūtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku Jūsu uzņēmuma 
izaugsmi? 
Profesionāli darbinieki ar augstu atbildības sajūtu  - 3 
Infrastruktūra ( ceļi)  - 3 
Papildus zemes platības  - 1 
Viss ir dieva ziņā  - 1 
Lielāka peļņa, mazāki nodokļi  - 1 
 
 
9. Tuvāko tr īs (3) gadu laikā Jūs plānojat ...? 
Uzņēmējdarbību paplašināt  - 6 
Uzņēmuma darbību atstāt esošā līmenī  - 7 
Domāju par uzņēmuma likvidāciju  - 1 
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) - 0 
 
 10. Vai nākotnē plānojat mainīt/ papildināt uzņēmuma esošo darbības nozari ar citu 
nozari? 
Nē  -7 
Neesmu par to domājis  - 5 
Jā (lūdzu, miniet ar ko vai uz kādu?) -  2( netradicionālā lauksaimniecība, guļbūves uz 
lauksaimniecību) 
 
 11. Cik aktuālas Jums ir šīs problēmas? Izvērt ējiet pēc 5 punktu skalas, kur „1” 
nozīmē, ka „probl ēma nav aktuāla”, bet „5”, ka „probl ēma ir ļoti aktuāla”.  
 

 1 
nav 
aktuāla 

2 
mazliet 
aktuāla 

3 
 
neitrāla 

4 
ir aktuāla 

5 
ļoti 
aktuāla 

     

Augstie nodokļi  1 1 4 8 
Augsta konkurence 4 3 2 5  
Novada līmeņa saistošo noteikumu un lēmumu 
prasības 

3 3 4 3  

Kontrolējošo institūciju lielais skaits  3 3 5 3 
Pašvaldības vienaldzība uzņēmējdarbības 
veicināšanā 

2 2 5 5  

Iepirkumu konkursu politika 1 4 6 1 1 
Kvalificēta darbaspēka trūkums  2 2 6 4 
Problēmas realizēt savu produkciju/ pakalpojumu 4 3 1 6  
Korupcija 3 3 3 3 1 
Negodīgi biznesa partneri un klienti 3 3 4 4  
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Problēmas ar izejmateriāliem 1 3 6 5  
Eiropas struktūrfondu apguve 2 1 2 7 1 
Grūti pieejami kredīti/ finanšu avoti  4 6 3 1 
 
 
 

12. Lūdzu, nosauciet (atzīmējiet) galvenās problēmas, ar kurām saskaraties, 
nodarbojoties ar uzņēmējdarb ību ikdienā: (ir iespējamas vairākas atbildes) 

 
Nepietiekamas tirgus zināšanas 2 
Grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību 4 
Novecojušas tehnoloģijas 4 
Augsti kredītu procenti 5 
Nespēja atmaksāt kredītus 2 
Apgrozāmo līdzekļu trūkums 6 
Nespēja izstrādāt jaunus konkurētspējīgus produktus/ 
pakalpojumus 

1 

Sarežģītas eksporta/ importa procedūras 2 
Problēmas ar iepakojumu 0 
Zema produkcijas kvalitāte 1 
Augstas mārketinga izmaksas 1 
Augstas ražošanas izmaksas 4 
Ierobežotas ražošanas jaudas 3 
Problēmas ar izplatīšanas kanāliem un vairumtirgotājiem 0 
Citas problēmas (lūdzu, norādīt kādas) Ceļu kvalitāte 
 
 
 

13. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastrukt ūras Jūsu uzņēmuma attīstībai ir 
nepieciešams, bet nav pieejams (ir iespējamas vairākas atbildes) 
 

Autoceļi  8 
Dzelzceļi   
Energoapgāde 3 
Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas  1 
Zemes platību piedāvājums 5 
Ēku, telpu piedāvājums 2 
Ūdensapgāde un kanalizācija 3 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 1 
Industriālās platības 0 
Pievadceļi un komunikācijas 4 
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) Tehnikas 

pakalpojumus 



VĀRKAVAS NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012. - 2018. 

SIA Livland 2012                                                                                                       101 

 
 
14. Kādi, pēc Jūsu domām, ir 3 nozīmīgākie Vārkavas novada uzņēmējdarb ības 
virzieni, kas varētu veidot novada EKONOMISKO PROFILU/ SPECIALIZ ĀCIJU? 
 

Lauksaimniecība 13 
Kokapstrāde 8 
Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde 0 
Metālapstrāde 0 
Ceļu būve 6 
Mežizstrāde 3 
Būvniecība 1 
Tūrisms 9 
Tirdzniecība 0 
Pārtikas ražošana 4 
Sadzīves pakalpojumi 2 
Cits virziens (lūdzu, norādīt kāds) 0 

 
 

Iedzīvotāju anketu apkopojums 
 
Kopā 102 aizpildītas anketas 
 
Jūsu dzīvesvieta atrodas: 

Dzīvesvieta Vārkavas 
pagasta                    

Rožkalnu 
pagastā 

Upmalas 
pagastā 

Citur 

Skaits 23 36 39 4 
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Dzimums 
Dzimums Sieviete Vīrietis 
Skaits 72 30 
 

 
 
Vecums 

Vecums 
 

līdz 18 18 – 25 26 – 45 46 – 60 61 un vairāk 
 

Skaits 8 7 27 42 18 
 

 

     

 
Izglītība 
 
Izglītība 
 

Pamata Vidējā Vidējā 
speciālā 

Augstākā Mācos 
skolā 

Studēju 

Skaits 14 17 29 31 9 2  
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Nodarbošanās 

 
Skolēns   

Stu-
dents 

Uzņē-
mējs 

Privāta 
uzņē-
muma 
darbi-
nieks 

Valsts, 
pašv. 
iestādes 
darbi-
nieks 

Pašno-
darbinā-
ta 
persona 

Māj-
saim-
niece 

Bez-
darb-
nieks 

Pen-
sionārs 

Cits 
vari-
ants 

9 2  3 35 10 5 16 18 4 
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Darba/ mācību vieta 
Vārkavas 
pagastā 

Rožkalnu 
pagastā 

Upmalas 
pagastā 

L īvānu 
pilsētā 

Daugavpils 
pilsētā 

Cits 
variants 

Nestrādāju/ 
nemācos 

18 19 36   11 
(Rīga 4 
Lielbritānija 
1 
Līvānu nov. 
1 
Preiļi 3 
Rēzekne 1) 

18 

 

 

 
Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu 

Jā, Vārkavas 
novada robežās 

Jā, ārpus 
Vārkavas novada 
robežām 

Nē Cits variants 

1 8 91 2 
(atkar ībā no darba 
iespējām) 
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Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk 
Par pašvaldības darbību kopumā 48 
Par jūsu pagastu 30 
Par ar nekustamo īpašumu saistītiem 
jautājumiem 

21 

Par izglītības jautājumiem 13 
Par sociāliem pakalpojumiem 35 
Par novadā notiekošajiem kultūras un 
sporta pasākumiem 

16 

Par novadā pieejamajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem 

28 

Par ar uzņēmējdarbību (piemēram, 
būvniecība, uzņēmējdarbības 
saskaņošana) saistītiem jautājumiem 

17 

Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem 

13 

Cits variants   
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Kādi infrastrukt ūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pagastā 

Ielas un ceļi 86 
Kanalizācija, ūdensapgāde, sakaru 
komunikācijas 

27 

Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi 14 
Jāuzlabo ielu apgaismojums 20 
Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu urnu, 
velonovietņu, informācijas stendu un 
norāžu, utml. 

29 

Jāuzlabo sabiedriskā transporta 
pieejamība – nodrošinājums. 

20 

Cits variants  Pieturu vizuālais izskats, aizaugušo 
grāvju izciršana 
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Kur J ūs visvairāk iegūstat informāciju par pašvaldības darbību 

Novada 
informatīvais 
izdevums 
„Ozolupe” 

Novada domē, 
pagasta pārvaldē 

www.varkava.lv Cits variants 

70 17 32 2 
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Lūdzu, novērt ējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pagastā 
 Ļoti 

apmierina 
Dr īzāk 

apmierina 
Dr īzāk 

neapmierina 
Ļoti 

neapmierina 
Nav 

pieejams 
Grūti 

pateikt 
Sabiedriskais 
transports  

4 44 28 7 1 18 

Centralizēta 
ūdensapgāde 

9 40 12 2 33 13 

Centralizēta 
kanalizācija 

4 20 5 2 30 16 

Centralizēta 
siltumapgāde 

3 15 3 2 41 16 

Sociālā palīdzība un 
sociālie pakalpojumi 

10 37 14 8 5 21 

Ārsts/ feldšeris 26 42 9 5 7 6 
Policija  7 32 11 8 6 26 
Skola  27 27 5 4 3 20 
Bērnudārzs  15 28 2 2 10 24 
Kult ūras pasākumi 17 44 7 1 3 9 
Sporta pasākumi 14 31 6 2 2 28 
Pieejamība vairāk apmierina ------- 
Pieejamība vairāk neapmierina vai nav pieejama ------ 
Nav skaidrs pakalpojums ----- 
 
Lūdzu, novērt ējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu kvalitāte Jūsu pagastā 

 Ļoti 
apmierina 

Dr īzāk 
apmierina 

Dr īzāk 
neapmierina 

Ļoti 
neapmierina 

Nav 
pieejams 

Grūti 
pateikt 

Vides sakoptība 4 48 19 4 1 9 
Gājējiem domātu ielu 
infrastrukt ūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas utml.) 

2 8 27 15 20 15 

Velo celiņi, maršruti 1 4 13 14 44 11 
Transportam domāto 
ielu/ceļu infrastrukt ūra 

3 12 27 38 1 7 

Ielu apgaismojums 1 1 21 13 34 15 
Sabiedriskā transporta 
pakalpojumi  

4 40 21 8 1 13 

Būvvaldes pakalpojumi 2 14 10 4 9 48 
Ūdensapgādes pakalpojumi 7 31 11 3 20 17 
Atkritumu 
savākšana/izvešana 

26 30 4 7 13 12 

Sabiedriskās kārt ības 
nodrošināšana  

2 37 21 6 2 23 

Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi 

10 41 10 6 5 19 

Veselības aprūpes 
pakalpojumi 

18 39 16 6 7 7 

Kult ūras un izklaides 
pasākumi 

16 56 7 4 5 7 

Vispārējās izglītības 
pakalpojumi 

16 44 3 1 7 19 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumi 

16 39 2 1 5 24 

Sabiedriskās ēdināšanas 8 12 1 2 42 22 
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pakalpojumi 
Namu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 

2 10 3 3 29 40 

Kvalitāte vairāk apmierina ------- 
Kvalitāte vairāk neapmierina vai nav pieejama ------ 
Nav skaidrs pakalpojums ----- 
 
Lielākie trūkumi Jūsu pagastā 

 Respondentu skaits 
Slikts ceļu stāvoklis 72 
Nepietiekams sabiedriskā transporta 
nodrošinājums 

14 

Nesakārtotas dabas teritorijas 19 
Drošības un kārtības nodrošināšana 14 
Veselības aprūpes pieejamība 20 
Darba vietu trūkums 78 
Zema pieejamās izglītības kvalitāte 3 
Nesakārtota ūdensapgāde un kanalizācija 11 
Nesakārtota tūrisma infrastruktūra 15 
Cits variants (kāds?) 0 
 

 
Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt priorit āraj ām jomām, ko Vārkavas novadā vajadzētu 
attīstīt? 

 Respondentu skaits 
Tūrisms  11 
Sports un aktīvā atpūta 12 
Izglītība  10 
Kultūra  9 
Veselības aprūpe 27 
Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas) 65 
Drošība un sabiedriskā kārtība 6 
Komunālā saimniecība (ūdens un 19 
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siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi) 
Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības 
objektu siltināšana 

19 

Būvniecība  7 
Lauksaimniecība  38 
Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde 22 
Mežizstrāde un kokapstrāde 7 
Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde 3 
Cits variants (kāds?)                                                                
 

Jaunu darbavietu radīšana 

 

 
Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Vārkavas novada attīstības virziens 

 Respondentu skaits 
Cilvēka labklājība 36 
Infrastruktūras attīstība 34 
Pakalpojumu attīstība 8 
Uzņēmējdarbības attīstība 34 
Apkārtējā vide 10 
Cits virziens (lūdzu, miniet kāds) 
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STEIDZAM ĀKIE DARBI vai PROBL ĒMAS, kas pašvaldībai būtu jārisina 

Darbi, probl ēmas  Respondentu skaits 
Nav ieteikumu 40 
Jāsaglabā izglītības iestādes 2 
Darba vietu trūkums 10 
Demogrāfiskā problēma 1 
Par daudz GMI saņēmēju 1 
Nepieļaut vietējo iedzīvotāju aizbraukšanu no novada, īpaši 
jauniešu un jaunu ģimeņu 

2 

Samazināt domes darbinieku skaitu 1 
Infrastruktūra, ceļu remonts un uzturēšana 30 
Jāattīsta mazā uzņēmējdarbība, veicināt ideju un domu 
apmaiņu 

2 

Jāceļ novada domes darbinieku izglītības, kompetences līmenis 2 
Neredzu deputātu darba rezultātus 1 
Pasīvs sociālais dienests 2 
Daudzdzīvokļu māju siltināšana 1 
Ielu apgaismojums un gājēju pārejas 5 
Tele2 tornis Rimicānos 1 
Ūdens kvalitāte, kanalizācija 2 
Vanagos, Vārkavā maz kultūras pasākumu 2 
Kvalitatīva sociālā infrastruktūra, nodrošināt bērnu 
piedzimšanas pabalstus  

1 

Apkārtnes sakopšana 1 
Vairāk domāt par iedzīvotājiem, būt pieejamiem un 
atsaucīgākiem, laipnākiem 

1 

Pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai 1 
 
 
 Jūsu IETEIKUMI pašvald ības darba uzlabošanai 

Ieteikumi  Respondentu skaits 
Sociālā palīdzība tikai veciem, vientuļiem un invalīdiem  1 
Strādājošo pensionāru vietā jaunus cilvēkus 1 
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Vairāk izglītojošus pasākumus bērniem 1 
Dažādi  kursi  un informatīvi pasākumi videi draudzīgai 
saimniekošanai 

1 

Jāuzlabo infrastruktūra 5 
Pašvaldībā nepieciešams veidot apbedīšanas pakalpojumu 
sniegšanas biroju 

1 

Veiksmi darbā! 6 
Uzņēmējdarbības veicināšana 2 
Pievērst uzmanību iedzīvotāju drošībai ( nepiesieti suņi) 1 
Domes deputātiem krīzes apstākļos  atalgojumu samērot ar 
padarīto darbu 

1 

Rīkot iedzīvotāju sapulces un atskaitīties par paveikto vismaz 
1x gadā 

3 

Taupīgāk un saimnieciskāk izmantot budžeta līdzekļus 2 
Vairāk piesaistīt ES projektu naudas  ( ne tikai centros) 4 
Katram darīt savu darbu godprātīgi, būt godīgiem pret visiem 
novada iedzīvotājiem. Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem. 
Domes darbiniekiem vairāk smaidīt 

10 

Domes deputātiem redzēt novada attīstību kopumā nevis pa sev 
interesējušām teritorijām. Atbildīgāk strādāt. 

5 

Novada darbā vairāk piesaistīt vietējos cilvēkresursus 2 
Jāceļ novada domes darbinieku izglītības un kompetences 
līmenis 

2 

Bezjēdzīgi 1 
Pozitīvi vārdi www.varkava.lv mājaslapai un informatīvajam 
izdevumam „Ozolupe” 

1 
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26. Vārkavas novada attīstības programmas izstrādes darba 
grupu darbība 

26.1. Informat īvs ziņojums par darba grupu darbības rezultātu Vārkavas 

novadā. 

Vārkavas novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros 13.01.2012. Vārkavas 

novada domes telpās tika organizētas darba grupas. 

Darba grupu “darbnīca” ilga aptuveni divas stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja 

dažādu jomu līdzšinējo attīstību Vārkavas novadā un attīstības iespējas nākotnē. Diskusiju 

rezultātā iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie attīstības 

programmas sagatavošanas. 

Darba grupu uzdevums bija novērtēt Vārkavas novada esošo situāciju, iespējas un 

attīstības scenāriju. 

Darba grupu mērķis bija, ar iedzīvotāju palīdzību, noskaidrot Vārkavas novada 

attīstības tendences un problēmas, kā arī attīstības prioritātes, iespējamo rīcības virzienu un 

uzdevumus, kas jāveic. 

Tika organizētas šādas darba grupas: 

1. Uzņēmējdarbība, tūrisms, vide un infrastruktūra 

 Piedalījās 5 personas: Anita Ruča, Pēteris Šņepsts, Inta Kivliniece, Mindaugs Bitinas, 

Silvija Ziemele. 

2. Kultūra, sports un aktīvā atpūta 

 Piedalījās 6 personas: Iveta Some, Elvīra Āboltiņa, Ilga Pokšāne, Edgars Vaivads, 

 Staņislavs Stankēvičs, Jānis Romāns. 

3. Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājums un sociālā drošība 

 Piedalījās 4 personas: Baiba Ruča, Anita Lazdāne, Ženija Cirša, Lūcija Armane. 

4. Izglītība (t.sk. Mūžizglītība) un jaunatne. 

 Piedalījās 6 personas: Velta Ziemele, Skaidrīte Medne, Janīna Praņevska, Anita 

Vilcāne, Larija Lazdāne, Anastasija Vaivode 

 Šo darba grupu rezultātā tika noskaidrotas Vārkavas novada esošās situācijas pozitīvās 

un negatīvās iezīmes, stiprās un vājās puses, kā arī tika noskaidrotas iespējas un uzdevumi, 

kas būtu jāveic, lai  attīstītu Vārkavas novadu, kā spēcīgu un uz izaugsmi vērstu novadu. 
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Vārkavas novada radošo “darbnīcu” darba grupas 

Vārkavas novada radošo “darbnīcu” darba grupas 
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26.2. Darbu grupu rezultātu apkopojums: 

 Darba norises gaitā tika noskaidrots, ka novadā šobrīd vislielākā uzmanība tiek veltīta 

izglītībai un sociālai sfērai. Liela uzmanība novadā tiek pievērsta arī kultūrai. Taču vismazāk 

uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbībai un ekonomikas attīstībai, kā arī videi un 

infrastruktūrai. 

Kā pozitīvās iezīmes Vārkavas novadā tiek minētas: 

1) iespēja iegūt izglītību tuvu mājām; 

2) tīra un sakārtota dabas vide; 

3) bioloģiskās saimniecības, stipras un ilgtspējīgas lauksaimniecības; 

4) maznodrošināto iedzīvotāju atbalstīšana; 

5) iespēja izmantot sociālos dzīvokļus un sociālā centra pakalpojumus; 

6) lēts vietējais darba spēks; 

7) pietiekami daudz kultūras centru un kultūras pasākumu; 

8) novada estrāde un stadions. 

 Kā negatīvās iezīmes un draudi Vārkavas novadā visvairāk tiek minēta neattīstīta 

uzņēmējdarbība, darba vietu trūkums un iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, aizceļošana no novada, 

un sliktā inženiertehniskā infrastruktūra, pasīva kultūras pasākumu apmeklēšana, lielais 

maznodrošināto skaits, neattīstītā tūrisma nozare un vienveidīgā dabas vide. 

 

Darbu grupu radošo “darbnīcu” rezultātā tika apkopota informāciju par nozaru 

draudiem, iespējām, kā arī tika salikti uzdevumi un nepieciešamā rīcība, mērķu 

sasniegšanai: 

Izglītība un jaunatne 

DRAUDI 

1) Slikto ceļu ietekme uz izglītību, cilvēku izaugsmi; 
2) Izbraukšana (vecāki, bērni – ķēdes reakcija); 
3) Jauniešu motivācijas trūkums palikt novadā; 
4) Atkarības, sociālā vide; 
5) Degradēšanās; 
6) Sabiedrības novecošanās; 
7) Izglītības iestāžu skaita samazināšanās; 
8) Novada pamatbudžeta samazināšanās; 
9) Nav sasaistes vispārējai izglītībai ar darba budžetu; 
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RĪCĪBA 

1) Biedrību aktivizēšana rīcībai uz āru; 
2) Atbalsta veidošana jaunajām ģimenēm; 
3) Pieredzes apmaiņa/ skolas/ programmas/ centri; 
4) Jaunatnes speciālisti, lai celtu/mainītu vērtības; 
5) Audžu ģimeņu kustības attīstīšana; 
6) Jauniešu iniciatīvas paaugstināšana; 
7) Vecāku iesaistīšana; 
8) SOS Ciemata izveidošana; 

IESPĒJAS 

(1) Daudzveidība skolās, + vidusskola; 
(2) Izmantot plašo pieredzi darbā ar biedrībām; 
(3) Projektu pieteikšana; 
(4) Labvēlīga vide audžu ģimenēm; 
(5) Veidot dialogu ar citām nozarē, organizācijām; 

UZDEVUMI 

1) Ieviest jauniešu lietu speciālistu; 
2) Audžu ģimeņu kustības, apmācības organizēšana; 
3) Vakarskolas grupas izveidošana; 
4) Stipendiju piešķiršana jauniešiem; 
5) Organizēt profesionālās izglītības kursus (NVA); 
6) Pabalsts jaunajām ģimenēm (vienreizējs). 

 
 

Uzņēmējdarb ība, tūrisms, vide un infrastruktūra 

RĪCĪBA 

1) Palielināt pašvaldības finansējumu; 
uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, attīstīšanai; 
2) Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru uz vietas, 
kur izstrādā projektus, palīdz vest grāmatvedību; 
3) Iesaistīties ES fondu apguvē, pārrobežu sadarbībā; 
4) Piešķirt grantus inovatīvām uzņēmējdarbības 
idejām; 
5) Organizēt ekotirgus sadarbībā ar Kultūras centru; 
6) Veicināt Kultūras centra iesaistīšanos uzņēmēju 
reklamēšanai caur netradicionāliem pasākumiem; 
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DRAUDI 

1) Novecošanās (vecie uzņēmēji); 
2) Dabas katastrofas; 
3) Nepastāvīga valsts politika; 
4) Augsti nodokļi; 
5) Augstas ražošanas izmaksas; 
6) Nespēja konkurēt augstas produkcijas pašizmaksas dēļ; 
7) Valsts birokrātija, finanšu līdzekļu netālredzīgs sadalījums, 

viss Pierīgai; 
 

IESPĒJAS 

1) Attīstīt sadarbību ar Austrumu tirgu; 
2) Apsaimniekot vietējo ezeru, upju resursus, pašvaldībai sūtot 

ienākumus; 
3) Ekotūrisma attīstīšana; 
4) Medību tūrisma attīstīšana; 
5) Vietējo ražotāju preču mārketings, popularizācija; 
6) Pārtikas groza piedāvājums; 
7) Izmantot vietējos darbaspēka resursus; 

 

UZDEVUMI 

1) Sakārtot infrastruktūru, izmantojot valsts un ES finanses; 
2) Veicināt kooperāciju un pārtikas pārstrādi; 
3) Piesaistīt jaunos uzņēmējus ar granta programmu novadā; 
4) Pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības, lai nepieļautu 

zemju nonākšanu ārzemju īpašumā; 
5) Organizē apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus; 
6) Pabalstu saņēmējiem jāaptaujā vietējie uzņēmēji par 

vakantajām darbavietām; 
7) Piedāvāt uzņēmējiem pašvaldības telpas, pirmos 3 gadus 

neiekasējot nomas maksu un NĪN, pakalpojumu sfēras att. 
 

 

Kult ūra, sports un aktīvā atpūta 

DRAUDI 

1) Iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās; 
2) Sabiedrības daļas degradēšanās; 
3) Līdzekļu trūkums; 
4) Kvalitatīva aprīkojuma trūkums; 

RĪCĪBA 
1) Palīdzēt jaunajām ģimenēm; 
2) Kvalitatīva aprīkojuma iegāde; 

 

IESPĒJAS 
1) Uzturēt kārtībā esošos resursus; 
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UZDEVUMI 

1) Sakārtot infrastruktūru – celiņi, veloceliņi, ceļi l īdz baznīcām, 
utt; 
2) Novadpētniecības muzeja sakārtošanas pabeigšana; 
3) Naktsmītņu un ēdināšanas servisa attīstība sporta vajadzībām. 

 

Sociālo un veselības pakalpojumu nodrošinājums un sociālā drošība 

STIPRĀS PUSES 

1) Pietiekoši resursi, ja atbalsta valsts ģimenes ārsta prakses 2 
vietās un aptieka; 

2) Atsaucīgi cilvēki, kas labprāt piedalās labdarībā un palīdz 
sociālajam dienestam, neprasot par to atlīdzību; 

3) Transportlīdzeklis, kas nogādā vientuļos cilvēkus un bērnus 
pie ārsta; 

4) Sociālie dzīvokļi; 
5) Krīzes centrs ir blakus novadā Preiļos; 
6) Piedāvā sociālās aprūpes centru pakalpojumus; 

VĀJĀS PUSES 

1) Nav mobilās brigādes mājas aprūpei; 
2) Iedzīvotāju trūkums; 
3) Nav sociālā aprūpētāja un sociālā darbinieka; 
4) Vecie cilvēki nevēlās atstāt savas mājas; 
5) Cilvēku savstarpējās attiecības; 
6) Psihoterapeita trūkums novadā; 
7) Medicīniskā aprūpe nav sakārtota atbilstoši valsts līmenim; 
8) Rožkalnos un Vanagos nav medicīnas iestādes; 

IESPĒJAS 

1) Lielāks atbalsts ģimenēm ar bērniem un 
maznodrošinātajiem no valsts puses; 

2) Audzināt bērnus reliģiskā gaisotnē jau no bērnības; 
3) Ar valsts palīdzību veidot sociālo dienestu iedzīvotāju 

aprūpei mājas apstākļos; 
4) Audžuģimenes novadā; 
5) Atbalstīt labvēlīgās ģimenes krīzes situācijās; 

DRAUDI 

1) Demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju (bērnu) 
samazināšanās, sabiedrības novecošana; 

2) Iedzīvotāji paļaujas uz sociālajiem pabalstiem, pierod pie 
tiem un nevēlas meklēt darbu; 

3) Pastiprinās alkohola lietošana iedzīvotāju vidū; 
4) Iedzīvotāju emigrēšana no novada – bērni aizbrauc, paliek 

vecāki, vai otrādi. 
 
Darbu grupas vadīja SIA “Livland” moderātore Iveta Ritere un projekta vadītāja Veldze 
Liepa. 
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27. Konsultācijas par Stratēģiskā ietekmes uz vidi nepieciešamību 
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