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VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS 
Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu „Par 

pašvaldībām”. Dome izmanto tās rīcībā esošos naudas 

līdzekļus, saskaņā ar apstiprināto 2020. gada budžetu un 

realizē tai noteiktās funkcijas Vārkavas novada pašvaldības 

teritorijā.  

Vārkavas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2020. gada 

31. decembri  bija 1845 . 

Vārkavas novada teritorijā ietilpst Rožkalnu, Upmalas un 

Vārkavas pagastu teritoriālās vienības. Vārkavas novada 

teritorijā darbojas Vārkavas vidusskola, Rimicānu 

pirmsskolas izglītības iestāde un tās struktūrvienība 

“Cimdiņš”. 

Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs 

ar vienu kultūras namu, vienu tautas namu, divām brīvdabas 

estrādēm un četrām bibliotēkām. Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai darbojas Sociālais dienests, 

bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes un IAC Vanagi. Vārkavas novadā darbojās 

primārās veselības aprūpes ģimenes ārsta prakse divos pagastos. 

Visas plānotās darbības tika veiktas, kā arī pildītas pašvaldības funkcijas pilnā apmērā.  

 

  Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā  

 

2020. gadā pašvaldība ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē un realizācijā: 

• Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs”. Līgums Nr. 33.9.5-3/6. Kopējais finansējums 2020. gadam 1290,00 EUR 

- pašvaldības un 903,00 EUR – NVA; 

• Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks 01.01.2017. – 31.12.2020. 

Projekta kopējās izmaksas 14956,10 EUR; 

• Projekts Nr.19-03-AL21-A019.2205-000005 "Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas 

skolēnu deju kolektīvam", projekta izmaksas 6432,00 EUR. 

• Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”, par kopējo summu 

257 968,02 EUR.  

 

2020. gadā tika uzsākti projekti, kas turpinās arī 2021. gadā: 

• Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā 

summa 2020. gadā sastādīja 17750,27 EUR , ko veido bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība 1 

984,36 EUR, darba koordinētāja ikmēneša atlīdzība 1765,91 EUR. Projekts turpināsies arī 

2021. gadā.  

• Projekts  Nr.19-03-A00702-000064 “ Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa “Gaters- Kaļvi 

0,50-2,99 km pārbūve”, projekta izmaksas 199 529,01 EUR. 

• Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/063, Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai 

sabiedrībai Vārkavas novadā, projekta izmaksas 43 397,00 EUR; 

• Projekts Nr. 2.5.-11-485, Latvijas Skolas soma, projekta izmaksas 861,00 EUR 2021. gada 1. 

pusgadā;  
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• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "PROTI un DARI!", Nr. 

8.3.3.0/15/I/001. Aģentūras piešķirtais finansējums 2020. gadā 3130,00 EUR, bet 2021. gadā 

2391,84,00 EUR;  

• Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” Īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2022. Projekta  īstenošanas izmaksas 9200,00  

EUR. 

 

2021. gadā tiks uzsākts darbs pie šādiem projektiem: 

• „Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka adresē Vecvītoli, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas 

novads” izveide. 

 

Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības darbību 

nākotnē. 

 

Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Vārkavas novadam no dažādiem ES fondiem, arī Latvijas 

valsts finansētajiem projektiem. 2021. gadā prioritāte pašvaldības darbam būs pašvaldības īpašumā 

esošo ceļu remontdarbi, pašvaldībai piederošo īpašumtiesību dokumentu sakārtošana un 

apsaimniekošanā ņemto ceļu apsaimniekošanas un sakārtošanas darbi. 2021. gadā prioritāte 

pašvaldības darbam būs labiekārtošanas darbi Vecvārkavā - Vārkavas novada domes āra 

apgaismojuma izbūve, uzstādot jaunas laternas, auto stāvlaukuma seguma uzklāšana pie Vārkavas 

muižas pils, apzaļumošanas darbi pie pagastu pārvaldēm un pašvaldības, kā arī brīvdabas un aktīvās 

atpūtas parka adresē “Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads izveides uzsākšana.   

2020.gada finanšu gads Latvijas Republikā un pasaulē ir ļoti saistīts ar koronavīrusa izplatīšanos un tā 

sekām. Dažādi ierobežojumi ir atstājuši ietekmi uz ekonomiku valstī un pasaulē. 

Pašvaldības vadība nepārtraukti sekoja un izvērtēja situāciju visu gadu. Ļoti ievērojami finanšu līdzekļi 

nav bijuši nepieciešami, nav iegādāti papildus pamatlīdzekļi. Decembrī tika veiktas piemaksas sociālās 

aprūpes centra “Vārkava” darbiniekiem, kuri strādāja ar Covid-19 inficētiem klientiem. 

Sociālā dienesta klientiem atbalsts bija Eiropas atbalsta fonda palīdzība vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem 

pārtikas un higiēnas pakas, skolas piederumi, zīdaiņu pārtikas un higiēnas pakas. 

Vislielākās problēmas un risks pašreizējā Vārkavas novada teritorijas attīstībā ir saistīts ar iedzīvotāju 

skaita samazināšanos. 

Nodokļu politikas izmaiņu rezultāts radīs būtiskus riskus pašvaldības budžetam. 

Kā galvenais, attīstību kavējošais faktors ir administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā 

pašreizējai Vārkavas novada teritorijai būs izteiktāks nomales efekts.  
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VISPĀRĒJA  INFORMĀCIJA  PAR  NOVADU 

1.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2021.  

Pašvaldības nosaukums Vārkavas novada dome  

Pašvaldības juridiskā adrese Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, 

Vārkavas novads, LV-5335 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000065434 

Finanšu gads  01.01.2020. – 31.12.2020. 

Vārkavas novada dome  9 deputāti   

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  Anita Brakovska  

Domes priekšsēdētājas vietnieks  Mindaugas Bitinas  

Izpilddirektors  Elmārs Sparāns 

Galvenā grāmatvede  Vija Šmeikste  

Teritorijas lielums  288 km² 

1.2. Vārkavas novada pašvaldības raksturojums 

2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagastus, ir izveidots 

Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā Vārkavas 

novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts. Vārkavas novads atrodas Latvijas 

dienvidaustrumos. Tas robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem. Vārkavas novadu veido 

Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti. Administratīvais centrs – Vecvārkava (Upmala). Novada 

lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km 

garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām – Dubna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā – Vārkavas novada kaimiņu novadi un lielākās apdzīvotās vietas. 

 

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2021.): 1845. 

Iedzīvotāju blīvums: 6,4 uz 1 km2. 

Administratīvais centrs: Vecvārkava (Upmala). 

Attālums no novada centra līdz lielākajām pilsētām: Līvāni – 34 km, Preiļi – 20 km, Daugavpils – 

46 km, Rēzekne – 78 km, Jēkabpils – 62 km, Rīga – 202 km. 

Bezdarba līmenis: 6,5% (2020. gadā), 6,2 % (2019. gadā), 7,5 % (2018. gadā) (Nodarbinātības valsts 

aģentūras informācija). 
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Teritorijas attīstības indekss (2019. gads) -0,847 (vērtība), 91, vieta rangā; (2018. gads): -0,934 

(vērtība), 95. vieta rangā; (2017. gads): - 0,983 (vērtība), 96. vieta rangā.  

Izglītības iestāžu skaits (2020./2021.m.g.): viena vidusskola, viena pirmsskolas izglītības iestāde.  

Veselības iestādes:  viena ģimenes ārstu prakse ar pieņemšanu Vecvārkavā.  

Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 6. 

Pašvaldības autoceļu kopgarums (uz 01.01.2021.): Pašvaldības ceļu kopgarums šobrīd sastāda 

147,13 km,  A grupa - 99,12 km, no tiem melnais segums 1,12 km, grants segums 72,20 km, bez 

seguma 25,80 km. B grupa - 26,22 km, no tiem grants segums 15,77 km, bez seguma 10,45 km. C 

grupa - 21,79 km, no tiem 7,67 km ar grants segumu, 14,12 km  bez seguma.  

 

Teritoriālais iedalījums 

 

Teritoriālās vienības  Platība 

Upmalas pagasts 97,96 km² 

Rožkalnu pagasts  111,52 km² 

Vārkavas pagasts  78,58 km² 

 

1.3.  Iedzīvotāji  

Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem 

Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2021. ir 1845 (Vārkavas pagastā – 534, Upmalas pagastā – 636, 

Rožkalnu pagastā – 675 .  

 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 

Līdz darbspējas vecumam: 223 . 

Darbaspējas vecumā: 1207 . 

Pēc darbaspējas vecuma: 415 . 

 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Latvieši -1604; krievi -191; pārējie -50 . 

 

Dzimstības un mirstības rādītāji 

Dzimstība 2020.gads — 23 . 

Mirstība  2020.gads – 10 . 

 

Laulības  

2020. gads – 3 . 
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2. VĀRKAVAS  NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS, 

STRUKTŪRA UN PĀRVALDE 

2.1.Vārkavas novada dome 

Vārkavas novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Vārkavas novada pašvaldības 

darbību nosaka ar Vārkavas novada domes 2009. gada 9. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.4/1.§.) 

apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Vārkavas novada domes 29.10.2009. sēdes lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr. 5, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.09.2010. sēdes lēmumu 

apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 22, ar Vārkavas novada domes 2014. gada 28. marta 

saistošajiem noteikumiem Nr. 80 „Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009. gada 9. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” un ar saistošajiem noteikumiem 

Nr.91 “Grozījumi Vārkavas novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas 

novada pašvaldības nolikums”. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pašvaldības 

administrācija un šādas pagasta pārvaldes: 

• Rožkalnu pagasta pārvalde; 

• Vārkavas pagasta pārvalde. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

• SIA „AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija). 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

• „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

• Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

• Preiļu rajona partnerība; 

• Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”. 

2.2. Vārkavas novada domes sastāvs, komitejas un komisijas  

Vārkavas novada dome ievēlēta 2017. gada 3. jūnija pašvaldības vēlēšanās. Tāpat kā iepriekšēja 

termiņā, par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Anita Brakovska, bet par domes priekšsēdētāja 

vietnieci Antra Vilcāne. 2020. gadā deputāta pienākumus veica Anita Brakovska (Mūsu laiks), Inta  

Kivleniece (Mūsu laiks), Andris Lazdāns (Mūsu laiks), Mindaugas Bitinas (Mūsu laiks), Ainārs Želvis 

(Mūsu laiks), Antra Vilcāne (Mūsu laiks), Helēna Ērgle (Mēs, savam novadam), Aldis Upenieks (Mēs, 

savam novadam), Pēteris Šņepsts (Par saimniecisku rīcību).  

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, Vārkavas 

novada domē darbojās pastāvīgās komitejas:  

• Finanšu komiteja piecu cilvēku sastāvā: Anita Brakovska, Pēteris Šņepsts, Aldis Upenieks, 

Inta Kivleniece, Mindaugas Bitinas. 

• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā: Antra Vilcāne, 

Helēna Ērgle, Inta Kivleniece. 

• Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja triju cilvēku sastāvā:  Mindaugas Bitinas, 

Ainārs Želvis, Andris Lazdāns. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no deputātiem 

un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidotas komisijas. Komisiju darbu reglamentē nolikumi, 

kas pieejami Vārkavas novada domes interneta vietnē www.varkava.lv. 2019.gadā Vārkavas novadā 
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domē darbojās šādas komisijas: Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā; Administratīvā komisija 5 

cilvēku sastāvā; Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā; Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 

cilvēku sastāvā; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu risināšanai 5 cilvēku sastāvā. Īpašumu 

atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisija 5 cilvēku sastāvā, 2015. gada jūlijā tika izveidota Medību koordinācijas komisija 6 cilvēku 

sastāvā.  

Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša 

ceturtās nedēļas otrdienās plkst. 10:00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja rīkojumu nav 

noteikts cits sēdes laiks. Domes sēdēs tiek aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdes.  

2020.gadā notikušas 12 komiteju sēdes, 23 domes sēdes, 9 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes sēdēs 

pieņemti 208 lēmumi . 

  

2.3. Vārkavas novada pašvaldības iestādes un to personāls  

Kopumā uz 2020. gada 31. decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 91 darbinieks un 9 

deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja): 

• domes administrācija (15); 

• bāriņtiesa (1); 

• pagastu pārvaldes (16);  

• sociālais dienests (4); 

• kultūras centrs (3); 

• lauksaimniecība (2);  

• komunālā saimniecība (8);  

• civilā aizsardzība (1); 

• autotransporta nodaļa (6); 

• IAC "Vanagi" (3); 

• novadpētniecības muzejs (1);  

• bibliotēku vadītāji (4); 

• izglītības iestādes direktors (1);  

• SAC „Vārkava” (26).  

Vārkavas novada domes administrācijā uz 2020. gada 30. decembri strādāja 15 darbinieki, no tiem 11 

sievietes un 4 vīrieši.  

Vārkavas novada pašvaldības darbinieki apmeklē kursus un seminārus un dodas pieredzes apmaiņas 

braucienos, lai papildinātu zināšanas un prasmes amata pienākumu pildīšanai.  

Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2020.gadā kopā – 1746, no tiem juridisko personu – 891; 

fizisko – 855.  

Nosūtītie dokumenti 2020. gadā kopā - 420, no tiem juridiskām personām – 332, fiziskām – 87, 

darbiniekiem 1. 
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3. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN 

PILNVEIDOŠANĀ 

3.1. Vārkavas novada teritorijas plānojums 

Vārkavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vārkavas novada domes 2013. gada 

16. jūlija lēmumu Nr.24/1 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu’’, un 2014. 

gada 27. maija domes sēdes lēmumu Nr. 10/9 „Par grozījumiem lēmumos” un lēmumu Nr. 10/10 „Par 

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās 

apspriešanas procedūras uzsākšanu”. Bet 2014. gada 29. decembrī tika pieņemts lēmums Nr. 21/4 par 

saistošo noteikumu Nr.87 “Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. – 2025. gadam” atcelšanu 

un pilnveidotās redakcijas sagatavošanu. 2015. gada 29. decembrī pieņemts lēmums Nr. 262 par 

Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016. – 2026. gadam. Vārkavas novada teritorijas plānojuma 

2016.-2026.gadam daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafisko daļu apstiprināt 

kā saistošos noteikumus Nr.107 „Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2026. gadam”. 

3.2. Vārkavas novada attīstības programma  

2019. gadā tika pārtraukta Vārkavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes gaita 

sakarā ar gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, un uzsākts darbs pie “Vārkavas novada domes 

īstermiņa mērķi 2020. gadam” izstrādes. Vārkavas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2012.-2030. gadam un Vārkavas novada Teritorijas plānojumu 2016.-2026. 

gadam. 

3.3. Pašvaldības līdzdalība projektos 

Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata 

periodā  
 

2020. gadā pašvaldība ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē un realizācijā: 

 

• Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs”. Līgums Nr. 33.9.5-3/6. Kopējais finansējums 2020. gadam 1290,00 EUR 

- pašvaldības un 903,00 EUR – NVA; 

• Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks 01.01.2017. – 31.12.2020. 

Projekta kopējās izmaksas 14956,10 EUR; 

• Projekts Nr.19-03-AL21-A019.2205-000005 "Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas 

skolēnu deju kolektīvam", projekta izmaksas 6432,00 EUR. 
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• Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasāžu atjaunošanas pabeigšana”, par kopējo summu 

257968,02 EUR. 

 

2020. gadā tika uzsākti projekti, kas turpinās arī 2021. gadā: 

 

• Valsts budžeta finansētais projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Kopējā 

summa 2020. gadā sastādīja 17750,27 EUR , ko veido bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība 1 

984,36 EUR, darba koordinētāja ikmēneša atlīdzība 1765,91 EUR. Projekts turpināsies arī 

2021. gadā.  

• Projekts  Nr.19-03-A00702-000064 “ Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa “Gaters- Kaļvi 

0,50-2,99 km pārbūve”, projekta izmaksas 199529,01 EUR. 

• Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/063, Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai 

sabiedrībai Vārkavas novadā, projekta izmaksas 43397,00 EUR; 

• Projekts Nr. 2.5.-11-485, Latvijas Skolas soma, projekta izmaksas 861,00 EUR 2021. gada 1. 

pusgadā;  

• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "PROTI un DARI!", Nr. 

8.3.3.0/15/I/001. Aģentūras piešķirtais finansējums 2020. gadā 3130,00 EUR, bet 2021. gadā 

2391,84,00 EUR;  

• Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” Īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2022. Projekta  īstenošanas izmaksas 9200,00  

EUR. 

 

2021. gadā tiks uzsākts darbs pie šādiem projektiem: 

 

• „Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka adresē Vecvītoli, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas 

novads” izveide, projekta izmaksas 309 469,42 EUR. 

 

 

 

 

 



 

    11 
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

  

 

4. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2019. GADĀ IZPILDĪTAIS 

UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS 

4.1. Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji eiro 

 
Posteņa nosaukums 2019.g. 

budžeta 

izpilde 

2020.g. 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprināts 

budžets 2020.g. 

Ieņēmumi kopā 2 307 331 2 288 497 99,18 2 240 980 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
668 962 

 

546 174 

 

 

81,64 

538 096 

Nekustamā īpašuma nodoklis 184 758 

 

183 055 

 

99,08 155 589 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma 

2 894 2 375 82,07 2 375 

Ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas, iznomāšanas 
37 486 29 797 79,49 38 460 

Valsts (pašvaldību) nodevas 899 460 51,17 820 

Naudas sodi 8 880 2 021 22,76 1 581 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 249 15 921 104,41 17 444 

Maksas pakalpojumi 71 394 219 963 308,10 220 343 

Valsts budžeta transferti 1 278 888 1 270 903 99,38 1 252 172 

Pašvaldību budžeta transferti 37 921 17 828 47,01 14 100 

4.2. Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji eiro 

Posteņa nosaukums 2019.g. 

budžeta 

izpilde 

2020.g. 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprināts 

budžets 2020.g. 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
1 838 344 2 226 909 121,14 2 654 440 

Vispārējie valdības dienesti 418 437 384 126 91,8 492 932 

Sabiedriskā kārtība un drošība 9 449 11 716 123,99 19 663 

Ekonomiskā darbība 94 154 263 295 279,64 436 499 

Vides aizsardzība 8 652 8 703 100,59 28 676 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
191 688 397 317 207,27 417 608 

Veselība 9 943 2 638 26,53 8 974 

Atpūta, kultūra un reliģija 125 781 112 064 89,09 140 191 

Izglītība 705 161 686 603 97,37 738 638 

Sociālā aizsardzība 275 079 360 447 131,03 371 259 
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4.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām eiro 

Posteņa nosaukums 2019.g. 

budžeta izpilde 
2020.g. 

budžeta izpilde 
Apstiprināts 

budžets 2020g. 
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
1 838 344 2 226 909 2 654 440 

Atalgojums  846 007 875 665 952 214 

No pamatbudžeta izdevumiem 46,02% 39,32% 35,86% 

Darba devēja VSAOI 212 782 230 977 251 603 

No pamatbudžeta izdevumiem 11,58% 10,37% 9,48% 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
5 410 3 811 5 444 

No pamatbudžeta izdevumiem 0,29% 0,17% 0,21% 

Pakalpojumi 253 955 456 969 578 846 

No pamatbudžeta izdevumiem 13,81% 20,52% 21,81% 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces 
196 546 215 681 254 153 

No pamatbudžeta izdevumiem 10,69% 9,69% 9,57% 

Izdevumi periodikas iegādei 2 302 2 139 2 328 

No pamatbudžeta izdevumiem 0,13% 0,1% 0,09% 

Nodokļu maksājumi 5 684 7 365 8 442 

No pamatbudžeta izdevumiem 0,31% 0,33% 0,32% 

Procentu izdevumi 342 100 500 

No pamatbudžeta izdevumiem 0,02% 0,004% 0,02% 

Subsīdijas un dotācijas 19 506 15 101 17 216 

No pamatbudžeta izdevumiem 1,06% 0,68% 0,65% 

Sociālie pabalsti 71 365 72 445 75 370 

No pamatbudžeta izdevumiem 3,88% 3,25% 2,84% 

Uzturēšanas izdevumu transferti 88 641 75 444 79 539 

No pamatbudžeta izdevumiem 4,82% 3,39% 3,00% 

Kapitālie izdevumi 135 804 271 212 428 785 

No pamatbudžeta izdevumiem 7,39% 12,18% 16,15% 

Kredīta atmaksa 236 344 60 049 66 060 

4.4.Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un 

izdevumu rādītāji eiro 

Posteņa nosaukums 2019.g. 

budžeta 

izpilde 

2020.g. 

budžeta 

izpilde 

Apstiprināts 

budžets 

2020.g. 

Posteņa 

nosaukums 

IEŅĒMUMI 95 112 0 0 IEŅĒMUMI 

Dabas resursu nodoklis 5 548 0 0 Dabas resursu 

nodoklis 
Autoceļu fonds 89 564 0 0 Autoceļu fonds 

     
Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 
115 050 0 0 Izdevumi 

atbilstoši 
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ekonomiskajām 

kategorijām 
Pakalpojumi 29 728 0 01 Pakalpojumi 

Kapitālie izdevumi 55 323 0 01 Kapitālie 

izdevumi 

Transferti 29999 0 0 Transferti 
Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
115 050 0 0 Izdevumi 

atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 
Ekonomiskā darbība 99 149 0 0 Ekonomiskā 

darbība 
Vides aizsardzība 15 901 0 0 Vides 

aizsardzība 

4.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets eiro 

Rādītāji 2019.g.budžeta 

izpilde 
2020.g.budžeta 

izpilde 
Ieņēmumi 1 000 2 
Ziedojumi un dāvinājumi naudā 1 000 2 
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 0 

Izdevumi 31 745 

4.6. Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumi 

4.6.1. Pārskats par aizņēmumiem 

Aizdevējs Mērķis Parakstīš. 

datums 
Atmaksas 

termiņš 
Valūta Aizņēm. 

līguma 

summa 

EUR 

2020.g. 

sākumā 
2020.g. 

beigās 

Valsts 

kase 
Vārkavas 

vidusskolas ēkas 

renovācija 

30.05.2003. 20.05.2023. EUR 142 287 25 725 18 441 

Valsts 

kase 
Vārkavas 

vidusskolas ēkas 

renovācijas 

pabeigšana 

08.04.2004. 20.03.2024. EUR 85 372 19 052 14 556 

Valsts 

kase 

Autobusa iegāde 25.02.2013 20.02.2020 EUR 113 830 4 071 0 

Valsts 

kase 

Projekta 

Vienotas apkures 

sistēmas izveide 

Vārkavā 

01.10.2013 20.09.2023 EUR 10 605 4 311 3 160 

Valsts 

kase 

ERAF projekta 

Vārkavas novada 

Vecvārkavas 

ciema 

ūdenssaimniecīb

as attīstība 

01.10.2013 20.09.2023 EUR 242 736 24 750 18 150 
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Valsts 

kase 

Vārkavas muižas 

pils ēkas 

vienkāršota 

fasāžu 

atjaunošana 

26.07.2017 20.07.2037 EUR 156 164 47 788 45 785 

Valsts 

kase 

Ēkas pārbūve par 

sociālās aprūpes 

centru 

28.07.2017 20.07.2037 EUR 574 679 529 944 500 088 

Valsts 

kase 

Pašvaldības 

autonomo 

funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta iegāde 

14.09.2018 20.09.2023 EUR 20 637 17 205 12 617 

Valsts 

kase 

Vārkavas novada 

Vārkavas pagasta 

ceļa Gaters-Kaļvi 

0,5-2,99km 

pārbūve 

05.05.2020 20.04.2030 EUR 151 923 0 13 661 

    Kopā 1 571 277 672 846 626 458 

4.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi 

4.7.1. Debitoru parādi  eiro 

 
Posteņa nosaukums 2019.gads 2020.gads Izmaiņas (+,-) 

Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk. 104 285 83 772 -20 513 

Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 31 737 16 814 -14 923 

Prasības par nodokļiem un nodevām 49 176 52 672 +3 496 

Uzkrātie ieņēmumi par nodokļiem un 

nodevām un citiem maksājumiem 

budžetos 

4 795 4 756 

-39 

Pārējās prasības 16 379 9 530 -6 849 

Pārmaksātie nodokļi 2 198 0 -2 198 

4.7.2. Kreditoru parādi eiro 

Kreditori 2019.gads 2020.gads Izmaiņas (+,-) 

Kreditori kopā 775 280 772 037 -335 491 

1.Ilgtermiņa saistības 606 788 564 541 -208 522 

1.1.Ilgtermiņa aizņēmumi 606 788 560 198 -208 522 

1.2.Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi 

0 4343 

 
2. Īstermiņa saistības 279 537 207 496 -72 041 

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

66 568 66 681 +113 

2.2. Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

12 834 8 727 -4 107 
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2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 42 562 46 052 +3 490 

2.5. Norēķini par darba samaksu 

un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

 

0 

 

0 

 

0 

2.6. Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

1 902 2 253 +351 

2.7. Pārējās īstermiņa saistības 2 195 2 512 +317 

4.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2020. EUR 

Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā 
5 160 

Kopā 5 160 

4.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā novērtējums  

Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2020.gadā 
Īpašuma nosaukums Sākotnējā 

vērtība 

gada 

sākumā, 

EUR 

Iegāde, 

palielinājums 

2020.gadā 

EUR 

Izslēgts, 

samazinājums 

2020.gadā 

EUR 

 

Nolietojums 

gada beigās 

EUR 

Sākotnējā vērtība 

gada beigās EUR 

Zemes gabali, ēkas, 

būves kopā 

 

7 895 231 

 

323 096 

 

43 278 

 

4 747 076 

 

8 175 200 

-dzīvojamās ēkas 14 674 0 0 11 068 14 674 

-nedzīvojamās ēkas 1 992 295 8 684 1 834 799 717 2 257 113 

-transporta būves  3 510 765 38 343 70 2 756 687  3 549 038 

-inženierbūves 1 181 437 0 0 589 394 1 181 437 

-pārējais nekustamais 

īpašums 

 

1 472 

 

0 

 

0 

 

196 

 

1 472 

-zeme 143 430 334 0 0 143 764 

Bioloģiskie un 

pazemes aktīvi 

 

5 167 

 

4 485 

 

0 

 

0 

 

9 652 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un mašīnas 

32 477 800 0 26 967 33 277 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

865 885 66 360 30 138 563 047 902 258 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības objektu 

izmaksas 

 

 

147 629 

 

 

185 669 

 

 

257 968 

 

 

0 

 

 

75 330 
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Pašvaldības bilancē esošie ieguldījuma īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2020.gadā 

 
Īpašuma 

nosaukums 

Sākotnējā 

vērtība 

gada 

sākumā, 

EUR 

Iegāde, 

palielinājums 

2020. Gadā 

EUR 

Izslēgts, 

samazinājums 

2020.gadā 

EUR 

 

Nolietojums 

gada beigās 

EUR 

Atlikusī 

vērtība 

gada 

beigās 

EUR 

Ieguldījuma 

īpašumi 

 

254 807 

 

1900 

 

0 

 

1 536 

 

255 171 

-zeme 232 348 1900 0 0 234 248 

-būves 22 459 0 0 1 536 20 923 

 

Pašvaldības bilancē esošie bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai, to vērtība un izmaiņas 

2020.gadā 

 
Īpašuma nosaukums Sākotnējā 

vērtība 

gada 

sākumā, 

EUR 

Iegāde, 

palielinājums 

2020. Gadā 

EUR 

Izslēgts, 

samazinājums 

2020.gadā 

EUR 

 

Pārvērtēšana 

gada beigās 

EUR 

Vērtība 

gada 

beigās 

EUR 

Bioloģiskie aktīvi 

lauksaimnieciskajai 

darbībai 

 

27 577 

 

1 567 

 

0 

 

0 

 

29 144 

-mežaudzes 

lauksaimnieciskajai 

darbībai 

27 577 1 567 0 0 29 144 

 

   

Pašvaldības īpašumā un lietošanā uz 2020. gada beigām ir zeme un mežaudze 1170,983 ha, kas 

pa lietojuma veidiem sadalās šādi: 

 

✓ zeme zem ēkām un būvēm     170,5178 ha  129 663 Eur  

✓ kultivētā zeme     511,2147 ha  172 605 Eur  

✓ atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme  4,6448 ha  6 993     Eur 

✓ mežaudze      49,06 ha  32 163   Eur 

✓ pārējā zeme      401,32 ha  66 517   Eur  

✓ zeme atsavināšanai     34,2257 14 601   EUR 

 

No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar 

bilances vērtību 36 090 EUR, ēkas ar vērtību 1 216 647 EUR, būves ar vērtību 37 293 EUR. 
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5. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2020. GADĀ 

5.1. Pieņemtie saistošie noteikumi 

Nr.156 28.01.2020. 
Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošie noteikumi 

Nr.156 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.  

Nr.157 25.02.2020. 

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi 

Nr.157 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”  

Nr.158 25.02.2020. 

Vārkavas novada domes 2020. gada 25.februāra saistošie noteikumi 

Nr.158 ,,Grozījums Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu 

Vārkavas novadā.”  

Nr.159 31.03.2020 

Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009. gada 9. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 "Vārkavas novada pašvaldības 

nolikums" 

Nr.160 28.04.2020 

Par Vārkavas novada domes 2012. gada 25.septembra saistošo 

noteikumu Nr.45 „Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem  

Nr.161 28.04.2020 

 

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.156„Par Vārkavas novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam”  

Nr.162 24.09.2020. 

Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta saistošo noteikumu 

Nr.29 “Vārkavas novada administratīvās atbildības noteikumi” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Nr.163 
 

28.07.2020.  

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi 

Nr.163 „„Grozījumi Vārkavas novada domes 2013.gada 28.marta 

saistošajos noteikumos Nr.52 „Atkritumu apsaimniekošana 

Vārkavas novadā”  

Nr.164 28.07.2020.  

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2011.gada 31.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.30 „Mājdzīvnieku uzturēšanas kārtība 

Vārkavas novadā”.  

Nr.165 28.07.2020.  

„Grozījumi Vārkavas novada domes 2012.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu 

tirdzniecībai publiskās vietās”  

Nr.166 
28.07.2020. 

 

Vārkavas novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošie noteikumi 

Nr.166,, Saistošie noteikumi par Vārkavas novada administratīvās 

teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

Nr.167 28.07.2020 
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr.167 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību” 

Nr.168 28.07.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes domes 2020.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam” 

Nr.169 25.08.2020. 

Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi 

Nr.169”Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.148”Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Vārkavas novada 

pašvaldība” 

http://varkava.lv/upload/Saistosie%20Nr_156%20Par%20V%C4%81rkavas%20novada%20pa%C5%A1vald%C4%ABbas%20bud%C5%BEetu%202020_gadam.doc
http://varkava.lv/upload/Saistosie%20Nr_156%20Par%20V%C4%81rkavas%20novada%20pa%C5%A1vald%C4%ABbas%20bud%C5%BEetu%202020_gadam.doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_157(1).doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_157(1).doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_157(1).doc
http://varkava.lv/upload/saisto%C5%A1ie%20noteikumir_158.doc
http://varkava.lv/upload/saisto%C5%A1ie%20noteikumir_158.doc
http://varkava.lv/upload/saisto%C5%A1ie%20noteikumir_158.doc
http://varkava.lv/upload/saisto%C5%A1ie%20noteikumir_158.doc
http://varkava.lv/upload/nr_159%20un%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://varkava.lv/upload/nr_159%20un%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://varkava.lv/upload/nr_159%20un%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://varkava.lv/upload/nr160%20un%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://varkava.lv/upload/nr160%20un%20paskaidrojuma%20raksts.pdf
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_163.doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_163.doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_163.doc
http://varkava.lv/upload/Saisto%C5%A1ie%20noteikumi%20Nr_163.doc
http://varkava.lv/upload/SN%20164.pdf
http://varkava.lv/upload/SN%20164.pdf
http://varkava.lv/upload/SN%20164.pdf
http://varkava.lv/upload/SN%20165.pdf
http://varkava.lv/upload/SN%20165.pdf
http://varkava.lv/upload/SN%20165.pdf
http://varkava.lv/upload/SN_166.pdf
http://varkava.lv/upload/SN_166.pdf
http://varkava.lv/upload/SN_166.pdf
http://varkava.lv/upload/SN_nr__167.pdf
http://varkava.lv/upload/SN_nr__167.pdf


 

    18 
VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

  

 

Nr.170 25.07.2020 

Vārkavas novada domes 2020.gada 25.augusta saistošie noteikumi 

Nr.170„ Grozījumi Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.149 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vārkavas novadā” 

Nr.171 29.09.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības 

nolikums” 

Nr.172 29.09.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.156”Par novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam” 

Nr.173 24.11.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam” 

Nr.174 24.11.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Vārkavas novada pašvaldības 

nolikums” 

Nr.175 29.12.2020. 

“Grozījumi Vārkavas novada domes 2020.gada 28.janvārqa 

saistošajos noteikumos Nr.156”Par Vārkavas novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam” 

http://varkava.lv/upload/SN_nr__170%20(1).pdf
http://varkava.lv/upload/SN_nr__170%20(1).pdf
http://varkava.lv/upload/SN_nr__170%20(1).pdf
http://varkava.lv/upload/SN_nr__170%20(1).pdf
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5.2. Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2019. gadā 

Līguma 

priekšmets 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs 

Paziņojuma 

publikācijas 

datums IUB 

mājas lapā 

Pieteikumu/ 

piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

Iepirkuma 

uzvarētāja 

nosaukums  

Līgumcen

a EUR 

(bez PVN) 

Vārkavas novada 

pašvaldības 

autoceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 

2020. gadā 

VND/2020/1 26.03.2020. 16.04.2020. SIA”LV Roads”, 

SIA “Neitrino”, 

VAS “Latvijas 

Autoceļu 

Uzturētājs” 

119 

624,71 

Lietota autobusa 

iegāde Vārkavas 

novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

VND/2020/2 10.02.2020. 09.03.2020. SIA “Lauvas 

Tūrs Transports” 

14 800,00 

Kurināmā 

piegāde 

Vārkavas novada 

pašvaldības 

iestādēm 

2020.gadā 

VND/2020/3 23.04.2020. 07.05.2020. SIA “ADLV”, 

SIA “UPL” 

32 316,20 

Vārkavas novada 

pašvaldības 

autoceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 

2020.gadā 

VND/2020/4 28.04.2020. 21.05.2020. SIA”LV Roads”, 

SIA “Neitrino”, 

VAS “Latvijas 

Autoceļu 

Uzturētājs” 

77 748,78 

Vārkavas novada 

pašvaldības ielu 

un autoceļu 

ikdienas 

uzturēšanas darbi 

Vārkavas novadā 

2020./2021.gada 

ziemas sezonā 

VND/2020/5 30.10.2020. 10.11.2020. "Druvas" ZS, 

Genadijs 

Petrovs, 

saimnieciskās 

darbības veicējs 

3086,00 

Pārtikas 

produktu piegāde 

Vārkavas novada 

domes iestādēm 

VND/2020/6 20.11.2020. 15.12.2020. SIA “Kurzemes 

Gaļsaimnieks”, 

SIA “Lietas 

MD”, AS”Preiļu 

Siers”, SIA 

“Marijas centrs”, 

SIA “Futurus 

Food”, SIA 

“Vecā maiznīca” 

53 515,31 
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5.3. Vārkavas novada autoceļu veiktie  labošanas darbi 2019. gadā 

N.p.k. Ceļa nosaukums Veiktie darbi 

1.  Ceļš Vepri - Kazēri  (Nr.8.)  Sāngrāvju atsakņošana (tīrīšana) 1622m + 1622m 

=3244m, ceļa profilēšana,  bedru, iesēdumu 

aizbēršana ar granti, sablietējot (1200m3)   no 0,00km 

līdz 1,62km. Nobrauktuvju nomaiņa (caurules 

diametrs 30cm x garums 12m x10), (caurules 

diametrs 30cm x garums 7m), caurtekas nomaiņa 

(caurules diametrs 50cm x garums 14m) 0,28km; 

0,28km; 0,34km; 0,44km; 0,46km; 0,67km; 0,86; 

1,04km; 1,04km; 1,48km; 1,55km; 1,60km.  

2.  Ceļš Andiņi - Gadzāni (Nr.64) Grāvju  rakšana ( 672,16m +672,16m = 1344,32m) 

grunti izlīdzinot, ceļa profilēšana 672,16m, bedru, 

iesēdumu aizbēršana ar granti sablietējot (500m3) no 

0,00km – 0,67km,   nobrauktuvju nomaiņa ( caurules 

diametrs 30cm x garums 12m x5) 0,08km; 0,19km; 

0,23km; 0,57km; 0,60km,  ( caurules diametrs 30cm 

x garums 14m ) 0,46km.  

3.  Ceļš Lūziņi - Lozdas (Nr.70) Ceļa profila izveidošana garums 834,81m, bedru, 

iesēdumu aizbēršana ar granti sablietējot (500m3). no 

0,00km līdz 0,83km. Grāvju rakšana 154,37m + 

71,94m + 76,72m = 303,03m. Caurtekas nomaiņa 

diametrs 40cm x garums 12m (0,09km).  

4.  Ceļš Arendole - Aizalksne 

(Nr.31) 

Apauguma noņemšana 450,71m, ceļa profilēšana 

450,71m,  bedru, iesēdumu aizbēršana ar granti 

sablietējot (350m3) no 1,78km – 2,23km.  

5.  Ceļš Šķilteri – Dzeņi (Nr.66) Caurtekas nomaiņa (caurules diametrs 30cm x 

garums 10m. 

6.  Ceļš Piliškas - Vēverauka (Nr.46 Ceļa profilēšana, bedru, iesēdumu aizbēršana ar 

granti sablietējot  (750m3)   no 0,82km līdz 1,80km. 

7.  Ceļa Spūles – Lidlauks - 

Ašenieki (Nr.48) 

Ceļa profilēšana, bedru, iesēdumu aizbēršana ar 

granti sablietējot   (60m3)   no 3,16km līdz 3,26km. 

8.  Ceļš Andiņi - Zibergi (Nr.68) Ceļa profila izveidošana garums 332,51m, bedru, 

iesēdumu aizbēršana ar granti sablietējot (300m3) no 

0,00km līdz 0,33km. 

9.  Ceļš Alkšņāres – Augšmuktu 

kapi (Nr.16.) 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 290,65m garam 

ceļa posmam- apjoms 20 m3,ceļa profilēšana 

290,65m, bedru, iesēdumu aizbēršana ar granti 

sablietējot (300m3) no 0,69km līdz 0,98km. 

10.  Ceļš Raunieši –Slapkava – 

Svaļbiškas - Mačāni (Nr.4.) 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 2310m garam 

ceļa posmam- apjoms 700m3, no 4,39km līdz 6,69km. 

11.  Ceļš Pūgaiņi – Egļupe - 

Svaļbiškas (Nr.3.) 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 230,23m garam 

ceļa posmam, apjoms 30 m3 , ceļa profilēšana 
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230,23m, bedru, iesēdumu aizbēršana ar granti 

sablietējot (200m3) no 0,05km līdz 0,28km. 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 130,64m garam 

ceļa posmam, apjoms 20m3 , ceļa profilēšana 

130,64m, bedru, iesēdumu aizbēršana ar granti 

sablietējot (100m3) no 0,47km līdz 0,60km. 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 400,45m garam 

ceļa posmam, apjoms 60 m3 , ceļa profilēšana 

400,45m, bedru, iesēdumu aizbēršana ar granti 

sablietējot (350m3) no 0,68km līdz 1,08km. 

12.  Ceļš Dubenca - Dubencas kapi 

(Nr.24.) 

Grāvju rakšana (755,35m + 755,35m =1510,68m) 

grunti izlīdzinot, ceļa profilēšana (755,35m), bedru, 

iesēdumu aizbēršana ar granti sablietējot (700m3) no 

0,00km līdz 0,75km. Nobrauktuvju nomaiņa 

(caurules diametrs 30cm, garums12m x 4), (caurules 

diametrs 30cm, garums 7m)  0,15km; 0,15km; 

0,22km; 0,27km; 0,29km. 

13.  Ceļš Lielkursīši - Dambīši 

(Nr.6.) 

Caurteku nomaiņa (caurules diametrs 70cm, 

garums12m)  1,22km. 

14.  Ceļš Onckuļi - Kandrišova 

(Nr.54.) 

Ceļa profilēšana 1051m, bedru, iesēdumu aizbēršana 

ar granti sablietējot (800m3) no 0,00km līdz 1,05km. 

15.  Ceļš Mežarijas – Upenieki - 

Panijoņi (Nr.14.) 

Apauguma noņemšana, to aizvedot 4700m, apjoms 

1400 m3 no 0,00km līdz 4,7km 

16.  Ceļš Kvedervecumi-

Romānvecumi (Nr.18.) 

Caurteku nomaiņa (caurules diametrs 50cm, 

garums12mx2)  0,84km ; 0,99km. 
 

5.4. Vārkavas novada Sociālais dienests 

Vārkavas novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma, kura mērķis ir noteikt sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk –sociālie pakalpojumi) un sociālās palīdzības sniegšanas un 

saņemšanas principus, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos sociālos pakalpojumus un 

sociālo palīdzību. Noteikt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus. To veikt saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”, Nr.131„Par papildu 

materiālo atbalstu Vārkavas novadā”, Nr.143 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā”. 

2020.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsts, kurš 

valstī ir noteikts 64.00 eiro pieaugušajām personām un 64.00 eiro bērniem, kā arī mājokļa pabalsts, 

Vārkavas novadā tas ir 71.00 eiro apmērā vienu reizi gadā. Ir  izstrādāti Vārkavas novada saistošie 

noteikumi Nr. 97 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.” 

Summa mēnesī nepārsniedz 50.00 eiro un pabalstu izmaksā no oktobra mēneša līdz aprīļa mēnesim 

ieskaitot. Ir izstrādāts Nolikums „Vārkavas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”, kā arī apstiprināta „Kārtība, kādā notiek starpinstitucionālā sadrabība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Vārkavas novada pašvaldībā.”  

Vārkavas novada Sociālais dienests 2020.gadā turpina  sadarbību ar Sociālās Integrācijas fondu, jo  

2018.gadā atkārtoti noslēdza sadarbības līgumu kā partnerorganizācija „Eiropas atbalsta fonds 

vistrūcīgākajām personām 2014-2020” projektā. Projekta ietvaros tiek dalītas pārtikas un higiēnas 

pakas novada vistrūcīgākajām personām un personām, kuras nonākušas krīzes situācijā neparedzētu 
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apstākļu dēļ. Pakas 2020.gadā dala arī maznodrošinātajām personā, kuru ienākumi nepārsniedz Valstī 

noteiktos 242.00 eiro.  2020. gadā sakarā ar COVID-19 Krīzes situāciju valstī no 12.marta līdz 6. 

jūnijam, Sociālais dienests pārtikas un higiēnas pakas dalīja arī novada daudzbērnu ģimenēm, kā arī 

vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem nav apgādnieku. Sociālais dienests ir noslēdzis 

Līgumu ar biedrību ģimenes palīdzības centru „Ligzda” par papildpasākumu rīkošanu mērķgrupas 

pārstāvjiem. Pasākumi ir pārsvarā kā radošās darbnīcas, lai mērķgrupas pārstāvji pēc iespējas vairāk 

apgūtu praktiskās iemaņas sadzīvē. Papildpasākumi tiek organizēti vienu reizi ceturksnī, kuri tiek 

plānoti jau gada sākumā. Lai nodarbības nebūtu tik vienveidīgas, vienu reizi nodarbību cikla laikā tiek 

rīkota arī nodarbība, kā ekskursija, lai mērķgrupas pārstāvji iepazītu tuvāko novadu ievērojamākās 

atpūtas un vēsturiskās vietas. 2020.gadā šāda ekskursija bija organizēta uz Krāslavu, Kurmīšu tējas, 

Aglonu un Karaļkalnu.  2020.gada beigās iesniedzām pieteikumu, lai piedalītos SIFas rīkotajā 

konkursā kā  partnerorganizācija projektā„ Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”. 

Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar Vārkavas vidusskolu, notiek starpprofesināļu sanāksmes, kur 

tiek risinātas problēmas ar skolēniem, kuri regulāri kavē skolu, ir nesekmīgi novērtējumi mācību 

priekšmetos. Mācību gada laikā ir notikušas piecas sanāksmes. Ir uzsāktas četras profilakses lietas. 

Sadarbībā ar novada Bāriņtiesu regulāri apsekojam ģimenes ar augstu sociālo risku. Vajadzības 

gadījumā nodrošinām bērniem sociālo rehabilitāciju, kā vardarbību cietušiem bērniem dzīvesvietā. 

Sniedzam arī pakalpojumu pieaugušajiem, kā vardarbību veikušai personai individuālo konsultāciju 

veidā, dzīvesvietā.  

  

Izmaksātie pabalsti 2020.gadā 

 

Kopā izlietots: 56412 eiro gadā. 

Ģimeņu skaits: 316 ģimenes. 

Personu skaits: 551 personas. 

GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 8495 eiro, kuru saņem 11 ģimenes novadā, kopā 20 

personas. 

Dzīvokļa pabalsts: 3834 eiro, kuru saņem 35 trūcīgas personas statusu ieguvušas personas (ģimenes)  

un 19 vientuļie pensionāri vai vientuļas personas ar invaliditāti.  

Atbalsts medicīnas pakalpojumu saņemšanai vienu reizi gadā: 4610 eiro, kuru ir saņēmuši 88 novada 

iedzīvotāji. 

Pabalsts audžuģimenēm:13078 eiro, ir 3 audžu ģimenes, kuras saņem šo pabalstu par 4 novada 

bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ikmēneša izdevumu segšana, bez vecāku gādības palikušiem bērniem,  ja persona turpina mācības, 

iesniedzot sociālajā dienestā nepieciešamos dokumentus: 2498 eiro gadā  bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem 4 novada bērniem, bērnu skaits var mainīties, tie ir 64.03 eiro mēnesī katram 

bērnam. 

Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā: 430 eiro, dažādu neparedzamu apstākļu gadījumu risināšanai, ir 

saņēmusi 1 ģimene.  

Aprūpes pabalsts tiek nodrošināts tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt un 

kuriem nav likumīgu apgādnieku, Vārkavas novadā tā ir materiāla palīdzība 21.00 eiro: 2331 eiro 

izmaksāts 12 novada iedzīvotājiem, skaits ir mainīgs. 

Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 1133 eiro apmērā ir saņēmuši 3 novada 

bez vecāku apgādības palikuši bērni, sasniedzot pilngadību. 

Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 5564 eiro, kuru ir saņēmušas 25 ģimenes, kuru dzīves vietas 

adrese deklarēta Vārkavas novadā.  

Apbedīšanas pabalsts: 940 eiro saņemts par 6 mirušām personām. 

Pabalsts pēc ieslodzījuma: nav saņēmusi neviena persona. 

Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: nav saņēmusi neviena persona. 
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Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 9325 eiro, pakalpojums tiek sniegts 8 personām 

ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu. 

Atbalsts  personām ar I grupas invaliditāti vienu reizi gadā: 780 eiro uz Ziemassvētkiem ir izmaksāts 

39 novada iedzīvotājam. 

Atbalsts  represētām personām vienu reizi gadā: 420 eiro, kuru izmaksā marta mēnesī, Komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienā un to ir saņēmuši 21 novada iedzīvotājs. 

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību: ir izmaksāti 176 

eiro vienai personai. 

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā: 650 eiro vienu reizi gadā 50 eiro apmērā, ir saņēmušas 13 

personas.  

Atbalsts apaļajās jubilejās: 1800 eiro gadā, 50 eiro apmērā ir saņēmuši 36 novada iedzīvotāji. 

Atbalsts bēru transportam: ir saņēmušas 10 personas, kas ir 35 eiro par katru gadījumu. 

 

 

Sociālais dienests sadarbojas ar: 

• Vārkavas novada Bāriņtiesu; 

• Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm; 

• Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām; 

• Valsts Nodarbinātības aģentūru; 

• Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru; 

• Sociālās Integrācijas valsts aģentūru; 

• AS „Latvenergo”;   
• Fonds „GLORIA PATRI”; 

• Bērnu krīzes centriem; 

• Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm citās pašvaldībās; 

• Ar aprūpes centru ”Vārkava”; 

• Probācijas dienestu; 

• Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem. 

5. 5. Sociālās aprūpes centrs „Vārkava” 

Sociālās aprūpes centrs „Vārkava” (turpmāk – SAC „Vārkava” arī SAC) ir Vārkavas novada 

domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt klientu pamatvajadzības - mājokli, diennakts 

sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un 

II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma vai 

veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, gan klientiem no citām pašvaldībām. Sociālās aprūpes centrs savu darbību 

organizē un veic atbilstoši Nolikumam, kurš apstiprināts ar Vārkavas novada domes 2019. gada 26. 

februāra lēmumu Nr.20. 

Sociālās aprūpes centrs ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

SAC nodrošina vietas 41 klientam. 

Uz 01.01.2020. SAC “Vārkava” faktiski dzīvoja 34 personas-8 vīrieši un 26 sievietes, kopumā laika 

periodā no 01.01.2020.-31.12.2020. uzņemtas 42 personas - 14 vīrieši un 28 sievietes, bet izstājušās – 

34 personas – 12 vīrieši un 22 sievietes. 

Vidējais klientu vecums 80,1 gadi: vīriešiem – 73,6, sievietēm – 82,1 gadi. 

Mirušo personu vidējais vecums – 81,4 ; vīriešiem – 77,4, sievietēm – 84,1 gadi. 

Iestādē pārskata gadā strādāja 24 darbinieki, no tiem 13 pārējie speciālisti, 2 sociālā darba 

speciālisti, 1 medicīnas darbinieks, 8 aprūpētāji. 
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Veiktie pasākumi iestādes vadības pilnveidošanai un darbības uzlabošanai. 

 

Katram SAC „Vārkava” klientam reizi gadā veikta funkcionālo spēju izvērtēšana. Atbilstoši 

funkcionālo spēju izvērtējumam, tiek plānots un realizēts katram klientam nepieciešamais sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums. Noteikts minimālais aprūpes personāla skaits 

un atbildība pa posteņiem, ņemot vērā klientu funkcionālās spējas. Vērsta uzmanība klientu uzvedībā, 

emocionālajā stāvoklī, kā arī informācijas apmaiņai starp speciālistiem un savlaicīgai papildus 

kompetentu speciālistu piesaistīšanai. Klienti nodrošināti ar nepieciešamajiem tehniskajiem 

palīglīdzekļiem – pārvietošanās palīgierīcēm. Sociālo kontaktu uzturēšana un veicināšana ar klientu 

piederīgajiem, lai veicinātu klientu ciemošanos pie radiniekiem, sakarā ar COVID-19 saslimšanu 

organizēti attālināti. 

Klientu pašaprūpes spēju attīstīšanā un nostiprināšanā, sociālā darba speciālisti organizē palīdzību 

klientiem pašaprūpes paņēmienu apgūšanā, sniedz palīdzību pirkumu veikšanā, bibliotēkas grāmatu 

piegādē lasīšanai klientiem, notiek individuāls darbs ar klientiem. 

Nodrošinātas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas SAC „Vārkava”. 2020.gada sākumā notikuši 

pasākumi: “ Mīlas deja”, Meteņdienas ballīte, Vīriešu dienas apsveikums, “ Viegli- ar prieku”,  Mātes 

diena, Līgo dienas ieskandināšana, klientu ikmēneša jubileju pasākumi, sporta aktivitātes, radošās 

darbnīcas, izglītojošas lekcijas diskusijas, dažas mākslas terapijas nodarbības, īsi pārgājieni, vienas 

dienas ekskursija pa Vārkavas novadu. 

Kvalifikācijas celšanas kursus apmeklējuši 18 darbinieki, 2 sociālā darba speciālisti piedalījušies 

supervīzijas nodarbībās, vadītāja piedalījusies Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 

apvienības organizētajās kopsapulcēs, veiktas darbinieku obligātās veselības pārbaudes normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

Veselības aprūpe 

Nodrošināta regulāra sadarbība ar ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem. Nodrošināta klientu 

veselības stāvokļa uzraudzība, medikamentozās terapijas kontrole. Veikti ieraksti klientu 

medicīniskajā dokumentācijā, nodrošināta informācijas izsekojamība un savlaicīga kompetentu 

speciālistu piesaiste. Klienti tiek konsultēti pie dažādiem speciālistiem. 

 

Sociālais aprūpes centrs “Vārkava” sadarbojas ar : 

 

• Vārkavas novada Sociālo dienestu; 

• Preiļu novada Labklājības pārvaldi; 

• Riebiņu Sociālo dienestu; 

• Krāslavas Sociālo dienestu; 

• Rīgas Sociālo dienestu un citiem Latvijas sociālajiem dienestiem; 

• Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēm citās pašvaldībās; 

• Ģimenes ārstiem; 

• SIA ”Preiļu slimnīca”; 

• SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un citas Latvijas ārstniecības iestādēm; 

• Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru; 

• Fonds “GLORIA PATRI;” 

• Preiļu veselības veicināšanas biedrību; 

• “Enģeļa pastu;” 

• Biedrību “Vārkavas novada pensionāri;” 

• Ģimenes palīdzības centru “Ligzda” u.c. sadarbības partneriem. 
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Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, Sociālais aprūpes centrs “Vārkava” nodrošināja 

sociālo pakalpojumu ārkārtējā situācijā . Tika veikti atbilstoši piesardzības pasākumi un ierobežojumi, 

lai mazinātu Covid-19 saslimstību nodarbināto un pakalpojuma saņēmēju vidū. 

 

5.6. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2019. gadā 

Vārkavas novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kuras galvenais uzdevums bērna un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem interešu 

aizstāvībai. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti.  

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Stivriška, kura strādā nepilnu darba slodzi-0,2. 

Bāriņtiesas locekles Anita Lazdāne, Zinaīda Maskalāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some, tiek pieaicinātas 

reizēs, kad notiek bāriņtiesas sēdes, pirms sēdes iepazīstoties ar lietas materiāliem, veic bērnu dzīves 

apstākļu pārbaudes ģimenēs, arī aizbildņu un audžuģimenēs, noskaidro bērna viedokli, ja tas 

nepieciešams konkrētā administratīvajā lietā. Bāriņtiesas sēdes protokolē domes norīkota darbiniece 

Antoņina Rusiņa.  

 

Statistikas dati par bāriņtiesas darbu 2020. gadā  

 

2020.gadā bāriņtiesas lietvedībā ir 27 lietas, no tām 2020.gadā ir ierosinātas 7 lietas. Bāriņtiesa 

2020.gadā ir pieņēmusi 25 lēmumus: 

• Aizgādības tiesību atjaunošana vai prasības celšana tiesā aizgādības tiesību atņemšanai – 4 

lēmumi;  

• Aizgādības tiesību pārtraukšana – 4 lēmumi; 

• Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu, atlaišanu, maiņu – 8 lēmumi; 

• Aizgādņa iecelšana vai atbrīvošana mantojumam – 2 lēmumi;  

• Par nepilngadīgā ievietošanu audžuģimenē, aprūpes laika pagarināšanu audžuģimenē – 3 

lēmumi; 

• Par audžuģimenē esoša bērna uzturēšanos citas personas aprūpē Latvijā – 2 lēmumi; 

• Par atļauju aizbildnim pieņemt nepilngadīgā bērna vārdā mantojumu –1 lēmums; 

• Par bērna saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību pēc tiesu pieprasījuma –1 lēmums. 

 

Bāriņtiesā 2020. gadā nosūtītas 101 vēstule, saņemti 35 dokumenti; Bāriņtiesa 2020. gadā ir 

piedalījusies starpinstitucionālās sanāksmēs (ar Vārkavas novada Sociālo dienestu, Valsts probācijas 

dienestu, Vārkavas vidusskolu, Valsts policiju); 

Iedzīvotāji 2020.gadā ir saņēmuši 45 notariālas darbības, iekasēta valsts nodeva 316.44,- EUR apmērā.  

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī 

likumdevējs ir deleģējis bāriņtiesai tādas funkcijas kā: 

• Sastādīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai un apliecināt parakstus uz nostiprinājuma 

lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās 

bāriņtiesas darbības teritorijā (19 gab);  

• Darījuma aktu projekta sastādīšana un apstiprināšana (1 gab);  

• ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās 

bāriņtiesas darbības teritorijā, izsniegt testamentu izrakstus (4 gab);   
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• apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā 15 gab); 

• apliecināt uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (6 gab).  

 

 

 

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana  

 

Pārskata gadā  vienai bērnu mātei un vienam tēvam ar lēmumu tika pārtrauktas aizgādības tiesības uz 

sešiem bērniem. 

Bērnu ārpusģimenes aprūpe  

Audžuģimenēs atrodas 4 novada bērni, aizbildnībā-6 bērni, pārraudzībā-5  

bērni aizbildņu ģimenēs.  

2020.gadā jaunas lietas par aizgādnību neveidojās, aizgādnībā atrodas 3 personas, kurām ierobežota 

rīcībspēja, kurām iecelti aizgādņi. 

 

 

 

Sadarbība 

 

Bāriņtiesa sadarbojas ar Sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, izglītības iestādēm, policiju, ģimenes 

ārstiem, citiem speciālistiem. Sadarbības formas ir dažādas – kopīgas dzīves apstākļu pārbaudes, 

pārrunas, informācijas pieprasījumi un sniegšana, starpinstitucionālas sanāksmes, risku izvērtēšana, 

tikšanās izglītības iestādēs un citās iestādēs. 

Bāriņtiesa aicina bērnu vecākus uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība, 

izglītības iestāžu apmeklējums, veselības aprūpe.  

Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti. 

Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un citu ministriju pakļautības 

iestādēm un institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā, Bāriņtiesu asociāciju, 

administratīvo komisiju.  

Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes datus.  

Bāriņtiesa veido un uztur bāriņtiesas arhīvu atbilstoši Arhīva likumam.  

5.7. Rožkalnu pagasta pārvalde 

Nodarbināto skaits Rožkalnu pagasta pārvaldē: 3 darbinieki (pagasta pārvaldes vadītāja, autovadītājs 

– saimniecības pārzinis, apkopēja (0,90 likmes), uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti darbā 5 

kurinātāji. 

Pašvaldības finansējums Rožkalnu pagasta pārvalde 2020. gadā  bija 80 326.00 EUR. 

Rožkalnu pagasta pārvaldē iespējams norēķināties par NĪN, komunālajiem maksājumiem, par 

ēdināšanu, iespējams noslēgt par KN telpu īri, zveju Lielajā Kalupes ezerā,  nodrošina pašvaldības 

sociālo pabalstu izmaksas, pieņem iedzīvotāju iesniegumus, aktus par savstarpējo norēķinu 

salīdzināšanu, ūdens skaitītāja rādījumus  un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem 

jautājumiem. 
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Kārtībā uzturētas sešas kapsētas, piemiņas pieminekļi. Trijās kapsētās nozāģēti daži koki, kuri bija 

bojāti un bīstami. 

Pirms gadskārtējiem svētkiem pie Rožkalnu pagasta pārvaldes noformēts  ar dekorācijām. Veiktas 

puķu dobu apzaļumošana. 

Izzāģēti krūmi ap dīķi pie Saules 14, pie attīrīšanu iekārtām. Uzstādīta Bio wc Arendolē, ieejas remonts 

pie Rožkalnu pagasta pārvaldes, ceļš līdz dīķim ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai, plastikāta logu 

maiņa pārvaldes ēkas otrajam stāvam. 

Saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto 

līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu” gada laikā tika nodarbinātas  2 personas 

algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai. Iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas 

teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos 

palīgdarbos pirmsskolas izglītības iestādē. 

5.8. Vārkavas pagasta pārvalde 

Vārkavas pagasta pārvaldē 2020. gadā  ir nodarbināti 3 darbinieki: pagasta pārvaldes vadītāja, 

autovadītājs -saimniecības pārzinis, apkopēja (0.5 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti darbā 

5 kurinātāji. Pašvaldības finansējums Vārkavas pagasta pārvaldei 2020. gadā bija 81710.00 EUR.. 

Vārkavas pagasta pārvalde: 

• pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī pieņem 

samaksu par domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem;  

• nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, (reizi mēnesī izmaksājami vidēji 6 pabalsti); 

• pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus;  

• sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

•  otrdienās izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišķu ciemu; 

• organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

• iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai.  

Ar mērķi sakārtot infrastruktūru un uzlabot pārvietošanās iespējas iedzīvotājiem, SAC “Vārkava” 

klientiem un darbiniekiem, tika pārbūvēts tilts pār Odzienas upi, kā arī notiek pašvaldības ceļa Gaters-

Kaļvi pārbūves darbi. 

Rūpējoties par apkārtējās vides sakopšanu, pie Estrādes Vārkavā  uzbūvēta ugunskura vieta ar bruģētu 

laukumu un soliņu. Regulāri tiek šķiroti atkritumi un 2 reizes gadā Vārkavas, Pilišķu un Ančkinu 

ciemos notiek tīrības dienas, kad pagasta iedzīvotāji nodod nolietotās elektropreces un sadzīves 

tehniku. Regulāri apsekojam pašvaldības ceļus, novācam atkritumus ceļiem pieguļošajās zemes joslās 

un grāvjos. Regulāri kopjam Klaparu, Borbaļu, Stabulnieku un Pilišku kapsētu teritorijas. Izzāģējam 

bīstamos kokus.  

Rūpējoties par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu (ūdens un kanalizācija) kvalitāti, mērķtiecīgi tiek 

veikti profilaktiskie darbi atdzelžošanas stacijās Vārkavā un Piliškās, attīrīšanas stacijā Vārkavā, 

apsaimniekots ūdens tornis un pārsūknēšanas stacija Vārkavā. Visiem ūdens lietotājiem ir uzstādīti 

ūdens skaitītāji, pēc nepieciešamības tie tiek nomainīti. Pēc nepieciešamības tiek veikti remontdarbi 

ūdensvadu un kanalizācijas trasēs. 

Vārkavas pagasta pārvaldē 2020. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un 

Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu “Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu” 

ik mēnesi tika  nodarbinātas 3 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai pirmajā pusgadā 

un 3 personas otrajā pusgadā. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas 
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sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā. Ar šo nodarbināto atbalstu tiek apsaimniekoti un 

regulāri kopti 12 ha pagastam piederošās teritorijas.  

2020.gadā saskaņā ar Valsts probācijas dienesta norīkojumu un līgumu ar pašvaldību, viena persona 

tika nodarbināta piespiedu darbā. 

Vārkavas novada pašvaldība ir veselīga dzīvesveida atbalstītāja. Vārkavas pagasta iedzīvotāji iesaistās 

sportiskās aktivitātēs Vārkavas stadionā (skriešana, nūjošana) un tautas nama zālē (vingrošana). 

5.9. Vārkavas novada Kultūras centrs 

Vārkavas novada Kultūras centrs ir iestāde, kas pārvalda Vārkavas novada kultūras dzīvi, ar mērķi 

sniegt iedzīvotājiem iespēju baudīt daudzfunkcionālus kultūras pasākumus, mākslu, kā arī, saglabājot 

iedibinātās tradīcijas, veidot jaunus un interesantus pasākumus un kultūrvidi novadā. Liela loma 

Vārkavas novada Kultūras centra darbā ir sniegt novada iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar 

pašdarbību un amatiermākslu. Novada kultūras aktivitātēm tiek izmantots:  

• Rožkalnu Kultūras nams; 

• Vārkavas Tautas nams;  

• Kultūras centra zāle; 

• Divas brīvdabas estrādes (Vārkavas pagasta estrāde un Vecvārkavas estrāde); 

• Arendoles parka mazā estrāde; 

• Arendoles saieta zāle; 

• IAC „Vanagi” zāle; 

• Pilišku saieta telpas. 

Kultūras centra rīkotie pasākumi 2020. gadā 

Norises Norišu skaits Aptuvenais apmeklētāju 

skaits 

Valsts un tradicionālie svētki 1 50 

Koncerti 3 750 

Izrādes - - 

Izklaides sarīkojumi 4 820 

Citi 6 690 

 

2020. gadā notikušie kultūras pasākumi 

Norise Norišu 

skaits 

Aptuvenais apmeklētāju 

skaits 

 

Valsts un tradicionālie svētki   

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums 

“Godināsim varoņus!” Arendolē 
1 50 

   

Koncerti   

Sieviešu dienas koncerts “Jel dod man bučiņ’!” Vārkavas 

TN 
1 50 

Vārkavas novada svētku koncerts ar grupu “Autobuss 

debesīs” Vārkavas lidlauks 

1 600 

Vārkavas novada svētku koncerts piedaloties jauktajam 

korim “Medera” Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas 

Katoļu Baznīca 

1 100 
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Izrādes   
 - - 

Izklaides sarīkojumi   

Vārkavas pašdarbības kolektīvu koncerts “Celsimies pāri” 

Vecvārkavas estrāde 
1 170 

Starij Novij God ”Iekš’ pagalmiņ!” Vārkavas TN 1 200 

Jaungada balle, Vanagu “IAC” 1 50 

Vārkavas novada svētku balle ar grupu “5 Jāņi”, Vārkavas 

lidlauks 

1 400 

   

Citi   

SDK ballīte “Zvaigžņu gaismas pieskāriens”, Rožkalnu 

KN 

1 140 

“Mazo mirkļu lielie stāsti” atklāšanas svētki, Vārkavas 

vidusskola 

1 120 

Vārkavas novada svētku bērnu pēcpusdiena, Vecvārkavas 

estrāde 

1 60 

Rudens Saulgriežu svētki, Vārkavas estrāde 1 180 

SDK pasākums “Ir jauki prieku saņemt dodot”, Rožkalnu 

KN 

1 140 

“Jautrā Meteņdiena”, Čigliņkalns 1 50 

 

Vārkavas novada Kultūras centrs uzņemas deleģētā koordinatora pienākumus Vispārējos latviešu 

Dziesmu un Deju svētkos un Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Ik gadu Kultūras centrs organizē aptuveni 35 pasākumu, kopējais apmeklētāju skaits visos pasākumos 

ir 5000-6000. Parasti visapmeklētākie pasākumi katru gadu ir novada svētki un Valsts svētku 

pasākumi. 
Novadā darbojas 9 amatierkolektīvi:  

• Jauktais vokālais ansamblis “Savādi gan” (13 dalībnieki, Rožkalnu Kultūras namā); 

• Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” (11 dalībnieki, Rožkalnu Kultūras namā); 

• Sieviešu vokālais ansamblis “Melodīva” (12 dalībnieki, Vārkavas Tautas namā); 

• Senioru deju kopa “Odziņas” (12 dalībnieki, Vārkavas Tautas namā); 

• Folkloras kopa “Vecvārkava” (10 dalībnieki, Vārkavas vidusskolā); 

• Deju grupa “Pašām patīk” (12 dalībnieki, Kultūras centra zālē); 

• Vārkavas vidusskolas zēnu vokālais ansamblis (11 dalībnieki, Vārkavas vidusskolā); 

• Sieviešu vokālais ansamblis “Dziedi līdzi” (8 dalībnieki, IAC “Vanagi”); 

• Folkloras kopa “Dzeipurs” (8 dalībnieki, Arendoles saieta zālē). Kolektīvs uz laiku pārtraucis 

savu darbību. 

 

Kultūras centrs regulāri atbalsta nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kopīgi organizējot dažādus 

izklaides pasākumus novada iedzīvotājiem, iesaistās skolas rīkotajos pasākumos, nodrošina tehnisko 

atbalstu, piedalās, rīko un atbalsta atceres pasākumus u.c. 

5.10. Vārkavas novadpētniecības muzejs — tūrisma informācijas centrs 

Vārkavas novadpētniecības muzejs kā struktūrvienība tika apstiprināta 2008.gada 29. decembrī  ar 

Vārkavas pagasta padomes ārkārtas sēdes protokolu nr. 22 . 
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2014.gada Vārkavas novada domes 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada 

pašvaldības nolikums”, tika veikti grozījumi un  izveidoja iestādi – Vārkavas novadpētniecības 

muzejs- tūrisma informācijas centrs. 

Muzeja – centra darbības tiesiskais pamats ir nolikums, kurš apstiprināts 2013.gadā. Savā darbībā 

Muzejs – centrs vadās no Muzeju likuma, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, pilda novada domes 

lēmumus un rīkojumus. Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt 

materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Vārkavas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības 

izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Vārkavas novada 

vēsturi, sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā, uzturētu aktīvu dialogu ar novada 

iedzīvotājiem un viesiem. Muzejs 2015.gadā veica akreditāciju, kura rezultātā muzeju akreditēja līdz 

2021.gadam. 

Savu misiju muzejs-centrs veic, realizējot muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas, pētniecības 

un komunikācijas politikas, kuras 2014.gadā  tika apstiprinātas Vārkavas novada domes sēdē.  

 

Krājums 

 

Muzeja krājums noslēdzoties  2020. gadam ir 1925 vienības. Palīgkrājumā  ir  1519 vienības, 

pamatkrājumā - 406 vienības. Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir 

privātpersonu dāvinājumi. Nacionālā muzeja kopkatalogā 2020.gadā ievadīti 109 pamatkrājuma 

eksponātu apraksti un fotogrāfijas. 2020.gadā muzejā strādā viens darbinieks (muzeja vadītājs) uz 

pilnu likmi. Krājuma glabātāja slodzes vakance netiek izsludināta. 

 

Piedāvājums 

 

Muzejā ir apskatāma  pamatekspozīcija  “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” ar iespēju 

iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem, izmēģināt pirkstu veiklību 

pie  rakstāmmašīnas  klaviatūras  un apsēžoties pie  stellēm  ieaust lupatu deķī kādu krāsu 

gammu.  Ekspozīcijā ir apskatāmas mācību un senās lūgšanu grāmatas, formas tērpi, origami 

darinājumi un citi eksponāti. Grupām piedāvājam mācību stundu (glītrakstīšanu, matemātiku, dabas 

zinības, rokdarbus). 

 Radošajā  darbnīcā interesenti var darboties pie stellēm noaužot sev grīdas celiņus, šalles u.c. 

Apmeklētāji savukārt var izmēģināt un patrenēties  aušanā.  

Pagasta pārvaldes un muzeja koridoros apskatāmas Vārkavas novada mākslinieku darbi.  

Klēts ekspozīcijas telpās tiek piedāvāta  ekspozīcija “Senču aicinājums”, kurā ir iespēja apskatīt senos 

darba un sadzīves priekšmetus kā arī  piedalīties muzejizglītības programmā “No graudiņa līdz 

maizītei” (20 minūšu gara). Klēts otrajā stāvā tika ielikta grīda un sākta veidota jauna ekspozīcija par 

Vārkavas novada tradīcijām. 

Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Apskates objektus un maršrutus izstrādājam 

gan ekskursantu  grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties gan ar Vārkavas 

novada  amatniekiem un  mājražotājiem.  

Piedāvājam Velo maršrutu, kurš ir 36 km garš un izbraucams 4 stundās ar velosipēdiem  un 1,5 stundās 

ar automašīnu. 

Muzejs 2020.gadā  rīkoja  arī tematiskos pasākumus: valsts atceres un piemiņas dienas pasākumu - 

Barikāžu atceres diena. Tradīciju pasākumus - Meteņdiena, Miķeļdiena. Ļoti iecienītas un apmeklētas 

ir muzeja rīkotās izstādes. 2020.gadā bija Rudzātu palīgskolas skolēnu darbu izstāde, Džeinas Gavares 

gleznu izstāde gan Vecvārkavā, kultūras centra zālē, gan Vārkavas tautas namā zālē un  foto izstāde 

„Rudens skaistums”. 
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Muzeja apmeklējums 2020. gadā 

Apmeklētāju veidi Apmeklētāju skaits 

Apmeklētāju skaits kopā 1170 

Individuālie 319 

Apmeklētāji grupās, ekskursijas 350 

Apmeklējums pasākumos 236 

Izstāžu apmeklējums 265 

5.11. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas 

5.11.1. Upmalas bibliotēka 

Bibliotēka atrodas Preiļu reģiona galvenās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada 

pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Preiļu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu Vārkavas novada bibliotēkām. 

Ģeogrāfiski Bibliotēka atrodas Vārkavas novada centrā, pēc apkalpošanas mikrorajona aptver daļu 

Rožkalnu pagasta teritorijas. Blakus Bibliotēkai atrodas Vārkavas vidusskola, kurā mācās 125 novada 

skolēnu. Daļa bērnu apmeklē citas mācību iestādes. Mikrorajonā deklarēti apmēram 350 iedzīvotāji, 

pavisam novadā deklarēti 1868 – t.i., iedzīvotāju skaits 2019. gadā samazinājies par 33 iedzīvotājiem. 

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada 

iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu 

apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu. Bibliotēka sadarbojas ar Vārkavas vidusskolas bibliotēku, novadā 

esošajām Vanagu, Vārkavas un Rožkalnu bibliotēkām un Vārkavas novadpētniecības muzeju. 

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti, darba 

procesus veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Izmaiņas juridiskajā statusā 

2020.gadā nav notikušas. 

Bibliotēka akreditēta 2020.gadā, saņemti akreditācijas komisijas ieteikumi, kurus 2021. gadā  īstenos.  

2025.gads ir kārtējais Bibliotēkas akreditācijas gads. 

 

Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 12892 10266 9893 

Pašvaldības finansējums 12892 10266 9893 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Pārskata periodā krājumam piešķirto līdzekļu daudzums palielinājies, kas veidojies, palielinot līdzekļu 

grāmatu krājuma iepirkumam. Gada laikā bija nepieciešams veikt korekcijas budžeta izpildē, jo, 

ieviešot valstī ārkārtas situāciju, līdzekļi vairākos kontējumos netika izlietoti, bet ieguldīti citās 

aktivitātēs. 

Novadā esošās Vārkavas, Rožkalnu un Vanagu un Vārkavas vidusskolas bibliotēkas saņem līdzīgu 

finansējumu un, aktīvi izmantojot SBA pakalpojumus, bibliotēkas var nodrošināt vajadzīgo krājuma 

kvalitāti.3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums Bibliotēkas tehniskais stāvoklis ir labs, bet 
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nepieciešams kosmētiskais remonts, kas nepieciešam pēc Vārkavas pils logu nomaiņas, kas veikts 

2020.gadā. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājie

m (skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 6 Darbinieka datortehnikas 

vecums 6 g 

Stāvoklis labs 

Lasītāju datoru vecums 12 līdz 

13 gadi 

Stāvoklis apmierinošs 

 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionāl

ās iekārtas 

 1 12 gadi, stāvoklis neapmierinošs  

Printeri 1  12 gadi, stāvoklis apmierinošs  

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri 1  12 gadi, apmierinošs  

Citas iekārtas     

 

2020.gadā Vārkavas novada Upmalas bibliotēkā tika norakstīta novecojusī un nolietotā KIS 

datortehnika. Norakstīti 3 datori un multifunkcionālā iekārta. 

Par ietaupītajiem līdzekļiem gada noslēgumā iegādāts jauns krāsu printeris. 

 

Personāls 

 

Izmaiņas personāla sastāvā pārskata perioda laikā nav. Bibliotēkā strādā vienas pilnas slodzes 

darbinieks ar augstāko izglītību – Latvijas Universitātē 2009. gadā iegūtu bakalaura grādu 

humanitārajās zinātnēs. 

Zināšanas un prasmes pilnveidotas Preiļu Galvenās bibliotēkas piedāvātajos profesionālās pilnveides 

kursos un semināros. 2020.gadā profesionālās pilnveides kursi noklausīti 72 stundu apjomā. 

Ļoti vērtīgi bija Kultūras ministrijas īstenotie semināri oktobrī – decembrī 48 stundu apjomā, kas 

veicināja pašlaik tik aktuālās digitālās prasmes bibliotekārajā darbā un pilnveidoja prasmes jēgpilni 

darboties sociālajos medijos. 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2018 

2019 2020 

Lietotāju skaits 238 238 171 

t. sk. bērni 79 75 26 

Fiziskais apmeklējums 3289 4206 1626 

t. sk. bērni 963 1488 320 

Virtuālais apmeklējums    

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

   

Izsniegums kopā 5026 4003 3879 
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t. sk. grāmatas 2169 2495 2015 

t. sk. periodiskie izdevumi 1919 1832 1864 

t. sk. bērniem 405 346 320 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

38 32 31 

t.sk.bērni 90 117 117 

Iedzīvotāju skaits 390 380 369 

 

Upmalas bibliotēka ir pieejama iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tā atrodas vienā ēkā ar 

doktorātu, novada administrāciju un lauku konsultācijas dienestu. 

Bibliotēka izmanto BIS ALISE , viss Preiļu reģiona bibliotēku grāmatu krājums  atrodams Preiļu 

Galvenās bibliotēkas kopkatalogā. 

Vārkavas novada domes darbība atspoguļota mājas lapā, paziņojumi par deputātu sēdēm un  pieņemtie 

domes lēmumi pieejami novada mājas lapā www.varkava.lv Vārkavas novada informatīvo  izdevumu 

„Ozolupe” var lasīt elektroniski novada mājas lapā www.varava.lv un arī www.lnb.lv digitāli veidoto 

kolekciju sastāvā. 

Elektronisko kopkatalogu bibliotēka izmanto no 2012.gada, kad viss grāmatu krājums tika ievadīts 

ALISE sistēmā. 

Ar LNB noslēgts līgums par Vārkavas novada avīzes „Ozolupe” ievietošanu LNB mājaslapā. 

2020.gadā bibliotēkas darbs apgrūtinājās divu iemeslu dēļ. Ārkārtas situācijā lasītāji baidījās apmeklēt 

bibliotēku, bet Vārkavas pilī notika plaši remontdarbi, kas skāra arī bibliotēku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairākus mēnešu bibliotēka izskatījās šādi. Paveicās vienīgi tik, ka remontdarbi nenotika abās telpās 

vienlaicīgi. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

111 79 100 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

68 96 106 

 

Bibliotēkas darba laiks ir atbilstošs Vārkavas novada administrācijas darba laikam, apkopojot 

2019.gada iedzīvotāju aptaujas anketas, iedzīvotāji nevēlas mainīt bibliotēkas darba laikus. 

Lasītava. 

 

Grāmatu krājuma telpa. 

 

http://www.varkava.lv/
http://www.varava.lv/
http://www.lnb.lv/
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SBA pakalpojumi iedzīvotājiem tiek nodrošināti 1-3 dienu laikā. 

 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1450 1653 1705 

t. sk. pašvaldības finansējums 1450 1653 1705 

grāmatām 1000 1200 1245 

t. sk. bērnu grāmatām 247 295 210 

periodiskajiem izdevumiem 450 453 460 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

3.04 4.07 4.62 

 

Upmalas bibliotēkas krājums no 2012.gada pilnībā atrodas sistēmā ALISE. 

Krājuma inventarizācija veikta 2015.gadā , sistēmā ALISE. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi 579 542 582 

Grāmatas 217 148 188 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 43 74 56 

t. sk. bērniem 25 29 34 

Izslēgtie dokumenti 537 456 532 

Krājuma kopskaits 6547 6633 6682 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.42 0.48 0.38 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.3 1.3 1.3 

 

Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Datubāze 2018 2019 2020 

Letonika 219/53 210 219 

News 318 283 261 

 

Pieprasījums pēc datu bāzes Letonika nav liels. Šī datu bāze vairāk būtu piemērota skolu bibliotēkām, 

jo pieaugušie lasītāji izrāda mazu interesi. Datu bāze Letonika ļoti palīdz bibliotekārajā darbā, arī darbā 

ar bērniem, lai sagatavotos bibliotekārajām nodarbībām vai pasākumiem. 

 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji. 

 

Ārkārtas situācija vissmagāk skāra darbu ar bērniem. Vēl janvārī un februāri, gada sākumā darbs notika 

kā parasti. 

Bērni un jaunieši- Vārkavas vidusskolā 2019.gadā: 

Grupa Pirmskolas grupa Sākumskola Pamatskola Vidusskola 
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Skaits 15 40 49 21 

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

 

Krājums – jaunieguvumi bērnu un jauniešu literatūrā: 

Pārskata periods 2018.g. 2019 2020 

Bērni un jauniešu 

literatūra 

25 29 188 

Kopējais jauniegūto 

grāmatu skaits 

217 148 34 

 

Vārkavas vidusskolas bibliotēkā iegādātā bērnu un jauniešu daiļliteratūra: 

 

Gads 2017 
 

2018 
2019 2020 

Ieguldītie 

līdzekļi EUR 
1163 

885 
742 412 

Kopējais 

jauniegūto 

grāmatu skaits 

182 

 

127 101 105 

 

Vārkavas vidusskolas bibliotēkā 2020.gadā pasūtīti 17 preses izdevumi 400 EUR vērtībā, no kuriem 

15  izdevumi domāti skolas un  pirmsskolas vecuma bērniem un tiek izmantoti mācību procesā. 

Bērni grāmatas lasīšanai pamatā  izņem skolas bibliotēkā. Pavasarī, kas skolu slēdz, jaunās grāmatas 

SBA kārtībā tiek izņemtas un piedāvātas lasīšanai Upmalas bibliotēkā. Tādējādi bērniem pieeja 

grāmatu krājumam ir visu gadu. Pamatā Upmalas bibliotēkā tiek iegādāts otrs projekta Bērnu žūrija 

grāmatu komplekts un atsevišķi grāmatu eksemplāri bērnu un jauniešu vecuma grupai.   

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Jaunākās klases bibliotekārajās stundās apmeklē Upmalas bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotēku 

iekārtojuma sistēmu, saprastu bibliotēku tīkla dotās iespējas informācijas meklēšanā un  datu bāzes 

Letonika piedāvātas iespējas. Ļoti vērtīga ir pieeja latviešu rakstnieku darbiem, jo tā ir pieeja 

ieteicamajai literatūrai. Arī šis darbs noslēdzās jau gada sākumā - martā. 

 

2020.gadā dažādu prasmju attīstīšanai un izziņai bērniem veidojām dažādus pasākumus. 

Visas pasākumu fotoreportāžas http://www.varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija arī Vārkavas 

vidusskolas mājas lapā www.varkavasskola.lv . 

Fotogrāfiju publicēšana un ievietošana novada mājas lapā saskaņota ar bērnu vecākiem, kuri devuši 

rakstisku piekrišanu. 

 

Novadpētniecība 

 

Vārkavas novadā ir 5 muzeji – Vārkavas vidusskolas, Rožkalnu un Vanagu skolu muzeji, J.Vaivoda 

privātmuzejs un Kultūras Ministrijas Muzeju nodaļas akreditētais Vārkavas novadpētniecības muzejs. 

Vārkavas novada Kultūras centra zālē tiek veidotas izstādes. Bibliotēkas darba pamatā ir drukāto 

materiālu vākšana un ievietošana novadpētniecības tematiskajās mapēs 

http://www.varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija
http://www.varkavasskola.lv/
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Bibliotēkas savāktie materiāli glabājas  grāmatu krājuma telpās. Novadpētniecības krājums atrodas 2 

skapjos, kur vienā tiek glabāti Vārkavas muižas vēstures materiāli, otrā personāliju mapes un skolēnu 

savāktie novadpētniecības materiāli. 

Nozīmīgākais notikums novadpētniecības darbā bija 30 

Vārkavas novada iedzīvotāju pašu sarakstītā grāmata 

„Mazo mirkļu lielie stāsti” , kurā savākti radošie darbi 

un atmiņu stāsti. 

Grāmatas atvēršanas pasākums bija īsti svētki visiem 

dalībniekiem, autori dalījās savos iespaidos par savu 

stāstu un atmiņu veidošanos, pasākums izvērsās ļoti 

sirsnīgs un pacilājošs. 

 

 
Projekti 

 

Pārskata perioda laikā  izpildītais projekts bija dalība Bērnu un Vecāku žūrijā. Dalībai nepieciešamie 

līdzekļi, arī viss grāmatu komplekts tika iegādāts par Vārkavas novada domes piešķirtajiem līdzekļiem. 

Vēl darbs noris pie dalības projektos „Mūsu mazā bibliotēka” un „Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensības”. Darbs tiek nodrošināts ar saviem resursiem, iesaistot darbā Vārkavas vidusskolas 

pedagogus. Diemžēl šis darbs tikai aizsākās un tam nebija turpinājuma. 

 

Publicitāte 

 

Informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem ir pieejama mājas lapā www.varkava.lv, kā 

arī bibliotēkas informācijas stendā. Informāciju par bibliotēku var atrasts Preiļu Galvenās bibliotēkas 

mājas lapā. Bibliotēkas profils redzams arī vietnē www.biblioteka.lv . Pasākumu apraksti un foto 

redzami arī  www.varkavasskola.lv. Novada mājas lapā “Fotogalerijas” ir visskatītākā no mājas lapā 

pieejamajām sadaļām. 

Lai popularizētu bibliotēku sniegtās iespējas, Vārkavas novada informatīvajā izdevumā bija ievietota 

informācija par 3td.lv jeb e-grāmatas lasīšanas iespējām. Informēju par iespēju lasīt LNB piedāvāto 

grāmatu dāvinājumu. 

Lasītājus uzrunāju personiski, katram piedāvājot lasīt grāmatas elektroniski. Tomēr liela daļa lasītāji 

atteicās no šīs iespējas, jo nepatika lasīt grāmatas, kas nav papīra formātā un tie bija arī gados jauni 

lasītāji. Lielai daļai lasītāju arī nav tādu ierīču, vai gluži vienkārši interneta pieslēguma 

mājsaimniecībās. 

      

Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Nozīmīgākā sadarbība veidojas ar Preiļu Galveno bibliotēku, kas sniedz metodiskos pakalpojumus, 

organizē mācību kursus ,un kārtējo reģiona bibliotēku semināru laikā sniedz ieskatu par aktuālo 

bibliotekārajā darbā. Profesionālajā ziņā tas ir pamats uz kā balstīties, organizējot darbu. 

5.11.2. Vanagu bibliotēka 

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 210.  

Reģistrētie lietotāji: 77 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 6).  

Apmeklējumu skaits pārskata gadā: 1015.  

Izsniegumu skaits: 1659.  

Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa: 40,15 EUR.  

Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 

Grāmatas autoru kolektīvs. 

 

http://www.varkava.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Avots Eks. Eur 

Pašvaldības finansējums 122 921,47 

Dāvinājumi (privātpersonas, biedrības) 15 40,16 

 

Abonētie preses izdevumi  

 

Lasītājiem bija pieejami 13 daudzpusīga satura preses izdevumi: Dārza Pasaule, Praktiskie Rokdarbi, 

Patiesā Dzīve, Vietējā Latgales Avīze, Praktiskais Latvietis, Ievas Stāsti, Ievas Padomu Avīze, Ilustrētā 

Zinātne, Citādā Pasaule, 36,6 C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk., Privātā Dzīve, Ieva, A12 – ceļš uz 

Latgali. 

 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:  

• brīvu pieeju literatūras krājumam, preses izdevumiem, novadpētniecības materiāliem; 

• iespieddarbu un citu krājumos pieejamo materiālu izsniegšanu lasīšanai mājās;  

• piekļuvi e-grāmatu bibliotēkai;  

• bezmaksas piekļuvi datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka; 

• individuālo apmācību darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam;  

• datorus ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošanu;  

• grāmatu un citu materiālu rezervēšanu un nodošanas termiņu pagarināšana;  

• iespieddarbu, kuru nav Vanagu bibliotēkas krājumā, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku 

abonementu (SBA); 

• konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu 

izpilde; 

• dažāda veida materiālu printēšanu, skenēšanu, kopēšanu.  

 

Darba vietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir 15 

darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā atrodas 2 printeri un 1 multifunkcionālā iekārta. 

Tāpat apmeklētājiem pieejama videokamera un austiņas ar mikrofonu sarunām Skype, kas ļauj 

sazināties ar radiniekiem ārpus Latvijas. 2020.gadā iegādāts jauns printeris kopā ar kopētāju. 

5.11.3. Vārkavas bibliotēka 

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā - 532 

Reģistrētie lietotāji - 88 ( no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 24), 

jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 4 gadi, bet vecākajam 83. 

Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā - 764, virtuālais apmeklējums -383, izsniegums – 

1743. 

Vidējais apmeklējums mēnesī –70, dienā - 3. 

Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā- 20. 

Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 9 reizes. 

Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā – 130 EUR. 

 

Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 Eks. EUR 

Pašvaldības līdzekļi 422 1572 

Bezatlīdzības lietošanā 76 86 

 

Vislasītākā literatūra: katrai vecuma grupai savas intereses un vēlmes, tāpat kā katram cilvēkam sava 

gaume. Vecāka gadagājuma lasītājus-vīriešus vairāk interesē vēsture un kriminālromāni, sievietes-
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preses izdevumi, latviešu oriģinālliteratūra, darbspējas vecuma sievietes lasa romantiskos romānus, 

psiholoģiskos un vēsturiskos romānus, praktisko literatūru ,dzeju. Pirmsskolas vecuma bērniem patīk 

bilžu grāmatas un izteiksmīgs lasījums, grāmatas ar skaņām un uzdevumiem. 

 

Abonētie preses izdevumi: 2020.gadam abonēti 16 preses izdevumi 

Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 461 EUR. 

 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: 

iespieddarbu izsniegšana uz mājām; iespieddarbu izmantošana lasītavā; 

interneta pakalpojumi; uzziņu un konsultāciju sniegšana; kopēšanas,  

skenēšanas un dokumentu nosūtīšanas pakalpojumi; Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais 

kopkatalogs kopš 1999.gada; konsultācijas un apmācības datora un interneta lietošanā; LURSOFT 

datu bāze laikrakstu bibliotēka; datu bāze Letonika ;www.filmas.lv, kas bez maksas izmantojamas 

tikai bibliotēkā; starpbibliotēku abonements (grāmatu pasūtīšana no un uz citām bibliotēkām); CD 

rakstiekārtas; tematiskās mapes. Kopš 2014.gada bibliotēkā tiek veikta automatizēta bibliotēkas 

lietotāju apkalpošana, tiek veikta iespieddarbu rezervēšana, izsnieguma termiņa pagarināšana. 

 

Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā ir 10 lasītājvietas un 3 

vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 4 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 1 multifunkcionālā 

iekārta ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām, lāzerprinteris. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem:  

2020.gads bibliotēkas vēsturē ienāca ar lieliem pārbaudījumiem – valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 

ar vīrusa Covid-19 izplatību, liedza iespēju regulāri apmeklēt bibliotēku pirmsskolas izglītības iestādes 

bērniem, tādējādi stipri samazinot bibliotēkas statistikas rādītājus, nenotika plānotie pasākumi, bet pats 

svarīgākais, nenotika savstarpējā komunikācija klātienē. Pārskata periodā bibliotēkas lietotāju-bērnu 

un jauniešu skaits  – 24 bērni, no kuriem 9 ir pirmsskolas vecuma bērni un 10 sākumskolas, 4 

pamatskolas un 1 vidusskolas vecuma bērni. Bērnu lasītāju skaits sastāda 32 % no reģistrētajiem 

bibliotēkas lietotājiem. Apmeklējumu skaits - 100 bērni un jaunieši, tie ir 8 % no kopējā apmeklējumu 

skaita. Apmeklējumu skaits uz vienu lietotāju – 4, kas samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu. Lai gan blakus bibliotēkai atrodas Rimicānu PII struktūrvienība “Cimdiņš”, ar kuru 

izveidojusies cieša sadarbība, pārskata periodā, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, saistībā ar vīrusa 

Covid-19 izplatību, pirmsskolas grupiņa bibliotēku apmeklēja tikai līdz marta mēnesim, jo pirmsskolas 

iestāde no marta līdz jūnijam bija slēgta. Atsākot mācību gaitas augustā, sakarā ar ierobežojumiem, 

bērni atkal nevarēja apmeklēt bibliotēku, tikai nākot pa vienam kopā ar kādu no vecākiem.  

Pārskata periodā pirmsskolas, sākumskolas un vidējā skolas vecuma bērniem saņemtas -30 grāmatas 

par 273 EUR (t.s. 27 grāmatas par summu 240 EUR - no pašvaldības budžeta), kas sastāda 23% no 

grāmatu iegādei izlietotajiem līdzekļiem. Atkarībā no piedāvājuma, pēc iespējas tiek iegādātas 

skanošās grāmatiņas mazākajiem lasītājiem, tādas kā Vecīša cimdiņš un Zvēri un abru taisītājs. 

Abonēts 1 preses izdevums – Ilustrētā Junioriem, kas iznāk 1x mēnesī. Izsniegumu skaits bērniem un 

jauniešiem - 151 izsniegums, kas sastāda 9% no kopējā izsniegumu skaita.  

Pārskata periodā bibliotēka piedalās Bērnu žūrijā kā atbalsta bibliotēka – SBA kārtā izsniedzot Bērnu 

žūrijas grāmatas Preiļu Galvenajai un Vārkavas vidusskolas bibliotēkām. Pārskata periodā bibliotēkā 

notika 2 pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem , reizi nedēļā notika skaļā grāmatu lasīšana.  

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: 

• drošāka interneta nedēļas   “Drošāks internets sākas ar tevi!” ietvaros 
• pirmsskolas vecuma bērni apguva drošu interneta lietošanu  pildot uzdevumus bērniem    

domātajā vietnē www.maciunmacies.lv ;        

• animācijas filmas “Vecīša cimdiņš” veidošana kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem; 

http://www.maciunmacies.lv/
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• skaļās lasīšanas nodarbībās, kas notiek reizi nedēļā - skaļi lasām grāmatu vai stāstu, pārrunājam 

izlasīto un mēģinām pastāstīt no savas pieredzes kaut ko, tādā veidā iesaistot lasīšanas 

aktivitātēs arī vecākus, kuri paši nav aktīvi lasītāji, bet bērni viņus aicina uz bibliotēku, jo 

grāmatas uz mājām var paņemt kāds no vecākiem.  

Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 98 

Pieprasītākās tēmas-  LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu, deklarāciju sagatavošana; Smart ID 

instalēšana un lietošana; e-Latvija izmantošana (pensijas apmērs, e-iesniegumi);  iestāžu darba laiki, 

adreses, dziesmas, dzeja, pašvaldības dokumenti (mājas lapā), grāmatu pieejamība citās bibliotēkās 

u.c. 

 

Novadpētniecība: 

Bibliotēkā pieejamas 17 novadnieku personāliju mapes un 14 tematiskās mapes – par dažādām tēmām, 

kas pastāvīgi tiek papildinātas. 2020.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 3 novadpētniecības izstādes. 

 

Tālākizglītība:  

Pārskata periodā bibliotēkas vadītāja piedalījās 4 profesionālās pilnveides programmās un izglītojošos 

pasākumos : profesionālās pilnveides seminārs “Sadarbība un komandas darbs informatīvajā telpā” ( 

8 akad.stundas); mācību seminārs “Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” 

piedāvājums. EBSCO datubāzes resursi un to izmantošana” (2 akad.stundas); Preiļu reģiona bibliotēku 

darbinieku profesionālā pilnveide – datu bāzu un interneta rīku izmantošana informācijas darbā, 

digitālie resursi novadpētniecībā, literāro procesu aktualitātes, BIS ALISE profesionālās iemaņas, 

bibliotēku nozares dokumenti, normatīvie akti (10 akad. stundas); SWEDBANK seminārs par bankas 

pakalpojumiem un iespējām internetbankā. 

 

Rīkotās izstādes: 

Bibliotēkā bija apskatāmas 14 (3 novadpētniecības,2 tematiskās,5 literārās un  4 jaunieguvumu) 

izstādes.  

Visvairāk apmeklētās : 

• Latviešu rakstniecei Annai Saksei -115 

• Jaunieguvumu izstādes 

 

5.11.4. Rožkalnu bibliotēka 

Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka atrodas Rimicānu ciema centrā.  Bibliotēka izvietota vienā ēkā 

ar Rožkalnu pagasta pārvaldi, veikalu, kultūras namu un Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes 

grupiņām Cālīši un Zīļuks. 2020. gada svarīgākais uzdevums bija sagatavoties bibliotēkas 

akreditācijai, pārskata perioda pirmajā ceturksnī tika sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, lai 

izietu akreditāciju, kura notika 11. augustā. 22. septembrī izsniegta akreditācijas apliecība, ka  piešķirts 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss vēl uz pieciem gadiem. Akreditācijas komisijas atzinumā ir pieci 

ieteikumi, kuri iespēju robežās būs jārealizē 

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 346 

Reģistrētie lietotāji: 108 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam -18). 

Apmeklējumu un izsniegumu skaits: 1450; 2960 (grāmatas -1718, periodiskie izdevumi- 1080)  

Vidējais apmeklējums mēnesī: 132 

Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju: 27 dokumenti.  

Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 13 reizes. 

Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa: 114 EUR 

 

Finansiālais nodrošinājums un krājuma komplektēšana 
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Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēku finansiāli nodrošina Vārkavas novada dome. 2020. gadā 

bibliotēkas budžets bija 12361 EUR Bibliotēkas finanses nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju 

veikšanu. 

Krājuma komplektēšanai no pašvaldības budžeta izlietoti  1683 EUR 

 2020.g. 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 1683 

   t. sk. grāmatām 1200 

        t. sk. bērnu grāmatām 186 

   t. sk. periodiskajiem izdevumiem 483 

Finansējums krājumam uz 1 iedz.skaita pagastā, pilsētā, reģionā    4.86 
 

 

Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību 

reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un 

pieprasījumu. Bibliotēkas pamatkrājums ir daiļliteratūra, nozaru literatūra pieaugušajiem un bērniem 

un periodiskie izdevumi.  

 

Tabulā skatāma krājuma apgrozība 2020. gadā. 

 2020.g. 

Jaunieguvumi kopā 463 

   t. sk. grāmatas 150 

      t. sk. latviešu daiļliteratūra 66 

   t. sk. bērniem 35 

Izslēgtie dokumenti 401 

Krājuma kopskaits 5797 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.35 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.22 

 

2020.gadā krājums papildināts ar 463 jaunieguvumiem, no kuriem 150 ir grāmatas un 312 periodiskie 

izdevumi. 122 grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, Kultūras ministrijas īstenotajā 

programmā “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

saņemtas 22 grāmatas par 221.08 eiro. Lielākā daļa no jauniegūtajām grāmatām papildināja 

daiļliteratūras plauktus, šajā pārskata periodā ienācis vairāk latviešu oriģinālliteratūras un arī grāmatu 

bērniem.    

Izslēgts 401 dokuments, no tiem 126 grāmatas un 273 seriālizdevumi. Grāmatu norakstīšanas iemesli- 

lielie dubleti, maz izmantotā literatūra un nolietotās. 

Šajā pārskata periodā samazinājušies arī krājuma apgrozības rādītāji, gan grāmatu, gan periodisko 

izdevumu. 

Bibliotēkas lietotājiem tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos bija pieejamas divas bezmaksas datu 

bāzes - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka NEWS. Datu bāzu izmantojums 2020. gadā ir būtiski 

palielinājies. 

 

Darbs ar bērniem 

 

No visiem 2020. gadā reģistrētajiem 108 lasītājiem 18 jeb 17% ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 

gadiem.  Lasītāju skaits pa vecuma grupām skatāms tabulā. Rimicānu PII bērni nav reģistrēti sistēmā, 

jo grāmatas priekš viņiem ņem grupiņu audzinātājas. 

Bibliotēkas apkalpojušajā teritorijā pārsvarā ir pirmskolas vecuma bērni, kuriem grāmatas ņem 

māmiņas. Bibliotēku pārsvarā apmeklē tikai tie bērni, kuri dzīvo Rimicānu centrā. 

No visiem 1450 apmeklējumiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem bibliotēkā gada laikā iegriezušies 73 

reizes. 
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2020. gadā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu krājums papildināts ar 35 grāmatām, 

no tām 26 iegādātas no pašvaldības budžeta par kopējo summu EUR 186 un 9 grāmatas par summu 

EUR 73.90 tika iegūtas Kultūras ministrijas īstenotajā programmā “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.  Vidējam skolas vecumam nopirktas 2 

grāmatas.  No kopējā iegādāto grāmata skaita (150) tas ir 25%. Vairāk tiek pirktas krāsainas bilžu 

grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem un stāstu grāmatas jaunāko skolas vecuma bērniem, kā tika 

minēts iepriekš, daudz grāmatu vidējā vecuma bērniem un jauniešiem iepērk vidusskolas bibliotēka, 

kura atrodas vien 6 km attālumā. No krājuma tika izslēgtas 26 grāmatas, pavisam krājumā gada beigās 

bija 620 grāmatas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. SBA kārtā ar grāmatām tiek 

izpalīdzēts Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļai, arī Vārkavas vidusskolas bibliotēkai, ja ir iegādāta 

kādā grāmata no programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. 

Pārskata periodā bija abonēts viens žurnāls pirmsskolas vecuma bērniem - “Spicīte’’. 

Sadarbībā ar Rimicānu PII janvāra beigās bija skatāma izstāde, veltīta Žurkas gadam, “Peļu 

salidojums”, pārvaldes foajē bija apskatāma rotaļlietu kolekcija, bibliotēkā bija izvietotas grāmatas par 

pelēm. 

Kopā ar vecāko grupiņu “Sprīdīši” notika pasākums par godu šim notikumam. Tika lasīta Mika 

Valberga grāmatiņa “Peļu dejas”, radošajā darbnīcā gatavoti apsveikumi un papīra peles. 

Covid- 19 ierobežojumu dēļ nākamais pasākums bija tikai novembrī. 

Bibliotēkā bērnu stūrītī bija apskatāma Ziemeļvalstu rakstnieku grāmatu izstāde.  

9. novembrī notika Rīta stundas lasījums kopā ar Rimicānu pirmssklolas grupiņām “Cālītis” un 

“Zīļuks”. Tā kā bērni ir vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem lasīšanai bija izvēlēta Cecīlijas Lanesas grāmata 

“Ziemeļblāzmai pa pēdām”. Bija sagatavota īpaša vieta, lai lasīšana būtu aizraujošāka. Kad tika 

iedegtas laternas sākās piedzīvojums. Kopā ar grāmatas varoņiem, Jūliju un trollīti Olavu, devāmies 

ceļojumā pa Norvēģijas ziemeļu daļu. Apskatījām kartē visas vietas, kuras bija pieminētas grāmatiņā. 

 

Publicitāte 

 

2020.gadā bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt 20 izstādes, kuras bija veltītas populāru cilvēku 

jubilejām, gadskārtu svētkiem un citiem aktuāliem notikumiem.  

Lai popularizētu novadpētniecības krājumu, pārskata periodā  bija vairākas izstādes. 

Maijā tika godināts dzejnieks un žurnālists Vitālijs Lozda, kuram būtu 80. dzimšanas diena. Sadarbībā 

ar biedrību “Dzintars 2007”  Seno mantu istabā bija paredzēts pasākums, kura laikā lasītu Vitālija 

Lozdas dzeju un uzstātos vēl viens novadnieks – Haralds Sulainis, bet ar pulcēšanos aizliegumu, tas 

nenotika. 

Jūnijā 105. jubilejai par godu varēja aplūkot materiālus par  dzejnieci Martu Skuju. 

Augustā savu  65. dzimšanas dienu svinēja vēl viens novadnieks, bijušais Latvijas Valsts policijas  

darbinieks, Jānis Imants Bekešs. 

Novembrī pirms 80 gadiem, tas ir 1930. gada 3. novembrī, tika iesvētīta Kalupes evaņģēliski luteriskā 

baznīca.  

Vārkavas novada mājaslapā bija ievietotas prezentācijas par jaunieguvumiem  un arī novada avīzē 

‘Ozolupe’ bija viens rakstiņš. 

 

Semināri un kursi 

 

Tā kā Covid-19 dēļ bija noteikti pulcēšanās ierobežojumi, pārskata periodā notika tikai trīs klātienes 

semināri, kurus organizēja Preiļu Galvenā bibliotēka.  

22. janvārī notika izglītības un attīstības centra „EGO” profesionālās pilnveides seminārs, kura tēma 

bija ‘’Sadarbība un komandas darbs informatīvajā telpā’’. Ar interesantu stāstījumu uzstājās lektore 

Baiba Pumpiņa. 
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14. februāra semināra aktuālākais temats bija par bibliotēku akreditāciju, kā pareizi sagatavot 

vajadzīgos dokumentus un kāpēc vajadzīga akrditācija. Otrs jautājums, kurš tika skatīts šajā seminārā 

bija programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" piedāvājums par EBSCO 

datubāzes izmantošanu un informācijas meklēšanu tajā. 

2. oktobrī notika seminārs, kurā tika pārrunāti aktuāli bibliotēku darba jautājumi un bija tikšanās ar 

grāmatas “Versija : tēvi” autori Svetlanu Ambergu. 

9. oktobrī tiešsaistē, platformā “Microsoft Teams”, notika Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas 

un sabiedrības ilgtspējīga attīstība : mēs būvējam šo pasauli paši”. Tā bija jauna pieredze. 

20. novembrī notika vēl viens tiešsaistes seminārs, šoreiz platformā ZOOM, ‘’Ceļazīmes mediju 

lietošanā ‘’. Tika pārrunāti jautājumi par to, kas ir slēptā un pielāgotā reklāma, kā neuzķerties uz 

maldinošu informāciju. Otrajā daļā ļoti aizraujoša bija etnomūziķes un mūzikas pedagoģes Igetas 

Ozoliņas nodarbība „TEKU, TEKU PA CELIŅU, DATECĒJU SAULES MUIŽU ! ”Bija iespēja 

izdziedāties no sirds, jo pašdarbības kolektīvu mēģinājumi ierobežojumu laikā nenotika. 

Pārskata periodā izpalika arī pieredzes apmaiņas brauciens. 

 

Sadarbības tīkls 

 

Pārskata periodā tika turpināta sadarbība ar pārējām novada bibliotēkām. Ar SBA starpniecību notiek 

apmaiņa ar grāmatām, tā no Upmalas bibliotēkas tika paņemtas 18 grāmatas, uz Upmalas bibliotēku -

30, uz Vārkavas vidusskolas bibliotēku -2 grāmatas. Sadarbība notiek ar Vārkavas novada domi – arī 

šajā pārskata periodā tika  gatavotas dāvanu aploksnes jubilāriem, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadus, 

Rožkalnu pagasta pārvaldi – foajē noformēšana atbilstoši svētkiem, kad vadītāja nav uz vietas arī kvīšu 

izrakstīšana par pakalpojumiem, Vārkavas novada Kultūras centru- šogad izpalika ielūgumu 

izgatavošana, bet  tika palīdzēts pie noformējumu gatavošanas novada svētkiem, Preiļu GB – SBA 

pakalpojumu izmantošana, Rimicānu Pirmsskolas izglītības iestādi, pasākumi ar grupiņu “Sprīdīši”, 

“Zīļuks” un “Cālīši” bērniem un visu grupiņu audzinātājām,   senioru kopas  “Dzīves virpulī 

”dalībniecēm tika gatavoti ielūgumi, pateicības un arī izdekorēta kultūras nama zāle kolektīva jubilejas 

pasākumam. 

5.12. Vārkavas vidusskola 

Audzēkņu skaits izglītības iestādē – 139 . 

Pedagoģisko darbinieku skaits – 24 . 

Tehnisko darbinieku skaits – 14 .  

 

Realizējamās izglītības programmas  

• Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), licence Nr.V-3310; 

• Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-4677;  

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611), licence Nr. V-5331;  

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011), licence 

Nr. V-4678. 

 

 Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai – 241 822 eiro.  

 

Projekti:  

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 

8.3.2.2/16/I/001;  
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• VIAA/ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001;  

• IKVD/ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – 

PuMPuRS, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001;  

• Latvijas Kultūras ministrijas programma „Latvijas skolas soma”; 

• Skola iesaistījusies projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai 

sabiedrībai Vārkavas novadā” aktivitātēs, projekta Nr.9.2.4.2/16/I/063;  

• Akcija „Tīrai Latvijai”, bateriju vākšana. 

 

Sasniegumi  

 

Mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021.m.g. I pusgadā 

N.p

.k. 

Vārds, uzvārds Klase Olimpiādes nosaukums Starpnovadu  Valsts  

1. Andrejs Ločs 12.    

  Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl 1. vieta  

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. 1. vieta  

Vēstures  olimpiāde 1. vieta  

2. Kristians Plots  12.    
  Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. 2. vieta  

4. Ernests Lazdāns 9.kl.    

  Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. 1. vieta  

 

 

VISC organizētajos konkursos 2020./2021.m.g. I pusgadā 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Konkursa nosaukums Starpnovada 

(pakāpe) 

Reģiona 

(pakāpe) 

Valsts 

(pakāpe) 

1. Edvards  

Vaivods-Šulte 

Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

II pakāpe   

      

2. 

Agija Lozda Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

II pakāpe   

3. Mārtiņš Upenieks Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

I pakāpe   

4. Renārs Ruzģis Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

II pakāpe   

5. Signe 

Laganovska 

Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

I pakāpe   

6. Mairis Veliks Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

III pakāpe   

7. Elvis 

Laganovskis 

Dienvidlatgales novada 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci, 

valodiņa!” 

I pakāpe   
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5.13. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 

Iestādē īstenojamās izglītības programmas nosaukums: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma. 

Izglītības programmas kods: 01011111 

2020.gadā pirmsskolas izglītības programmu apgūst un ir sagatavojušies skolas gaitu uzsākšanai 8 

izglītojamie, pirmsskolas iestādē līdz 2020.gada 31.augustam ir 5 izglītojamo dienas grupas- “Cālīši”, 

“Kastanītis”, “Zīļuks”, “Bitītes”, “Sprīdītis”, kurās ir 43 izglītojamie. 

Pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu 2020./2021.mācību gada 1.septembrī uzsāka 32 

izglītojamie vecumā no 1,5 – 6 gadu vecumam 4 izglītojamo dienas grupās, atbilstoši viņu vecumam 

: „Cālīši”, „Zīļuks”, ”Kastanītis” un “Bitītes”. 

Rimicānu PII galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi 2020./2021.māc.g: 

1.Pakāpeniski īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu 

vispusīgai bērna personības attīstībai: 

• Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei; 

• Tiek īstenots caurvijās balstīts mācību process; 

• Nodarbību īstenošana aktivitāšu centros. 

2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, mainīgu, uz attīstību 

virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas 

procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

• Iekārtota uz bērna attīstību vērsta vide; 

• Izveidoti aktivitāšu centri un “runājošās sienas”; 

• Atbalsts bērna izvēlei nodarbību laikā un aktivitāšu centros. 

3.Aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru, stiprināt bērna drošumspējas. 

• Bērni iesaistīti noteikumu izstrādē grupās, “runājošās sienas” veidošanā, izsaka savu viedokli; 

• Bērni seko līdzi saviem izdarītajiem un neizdarītajiem darbiņiem, izsaka vērtējumu.  

4.Veidot iestādes personāla un vecāku pozitīvu sadarbību, nodrošināt iestādes un vecāku vienotu 

pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā pirmsskolas vecuma posmā. 

• Sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu uz laiku no 13.03. līdz maija beigām, šajā 

laika posmā mācību process notiek attālināti un tajā tiek iesaistīti vecāki kopā ar bērniem;  

• Pārskata periodā sadarbība ar vecākiem pārsvarā notika attālināti ārkārtējās situācijas saistībā 

ar vīrusa Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ, notika individuālas sarunas ar 

vecākiem ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus 

Pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, 

caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas 

veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas 

garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām. Lai nodrošinātu sekmīgu mācību 

procesu, nepieciešama droša un pārraugāma vide, zinoši un atbalstoši skolotāji. 

 2020.gadā veikta Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes telpu un teritorijas labiekārtošana: 

• veikts kosmētiskais remonts Saules ielā 16 – ēdamtelpā nokrāsotas palodzes, gr. Zīļuks 

guļamtelpā veikta grīdas seguma maiņa ;  

• veikta 5 logu nomaiņa Saules ielā 16 (ēdamtelpā, gr. Cālīši guļamtelpā un skolotāju istabā; 

• Saules ielā 2, virtuves priekštelpā veikta grīdas seguma maiņa, 

• str. Cimdiņš veikts kosmētiskais remonts – izkrāsotas gr. Kastanītis nodarbību telpa  un  gr. 

Bitītes guļamtelpa; 

• veikts str. Cimdiņš āra sola remonts; 

• apzaļumota struktūrvienības “Cimdiņš” teritorija – iestādītas viengadīgās un daudzgadīgās 

puķes. 

 Telpu iekārtojums un aprīkojums: 

• Izveidoti mācību jomu aktivitāšu centri; 
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• Sporta aktivitātēm iegādāts pārvietojams basketbola grozs; 

• Gr. Zīļuks mācību telpā uzstādīts projektors un tāfele digitālo prasmju apguvei; 

• Izvietotas runājošās sienas (grupu telpās, gaitenī, garderobē); 

• Iegādāts krāsainais A3 formāta printeris. 

Izglītības programmas īstenošanai un izglītības satura apguvei iegādāti nepieciešamie mācību līdzekļi 

un mācību grāmatas- komplektuzdevums piecgadniekiem “Sākam mācīties!” /Z.Anspoka, E. Birzgale, 

I. Dzērve, E. Gribuste, I. Leite.- 2020.gads, Lielvārds./ ; “Sākam mācīties!”- uzdevumi 

četrgadniekiem, digitālās darbalapas; ‘Sākam mācīties!”/Z.Anspoka, E. Birzgale, I. Dzērve, E. 

Gribuste, I. Leite.- 2011.gads, Lielvārds/ - darbalapas sešgadniekiem. 

Pedagoģisko procesu un bērnu aprūpi nodrošina profesionāla pedagogu un tehnisko darbinieku 

savstarpēja sadarbība. Tie ir- 4 pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas un sporta skolotājas, 

izglītības psiholoģe, 3 skolotāju palīgi, 5 tehniskie darbinieki  un iestādes vadītājas pienākumu 

izpildītāja. 

Divas pirmsskolas izglītības skolotājas apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  

programmu “ Caurviju prasmes - pirmsskolas izglītības satura pamats”  8 stundu apjomā, viena 

pirmsskolas izglītības skolotāja apguva 8 stundu kursu “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”, 2 skolotājas apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmu 

“Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā” 8 stundu 

apjomā. 

Lai gan valstī noteikto ierobežojumu dēļ nenotika radošās darbnīcas, kopīgie svētku pasākumi, 

pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot sadarbību, iesaistot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības 

iestādes dzīvē gan attālināti, gan individuālās sarunās, ievērojot visus drošības noteikumus. Jūnija 

beigās notika izlaidums pirmsskolas izglītības programmu apguvušajiem izglītojamajiem. Izglītības 

iestādē grupās tika svinēti svētki -Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas 

dzimšanas diena.  Neierasts, bet ļoti jauks un neaizmirstams norisinājās Ziemassvētku sagaidīšanas 

pasākums, kas, diemžēl, notika bez vecāku līdzdalības, ārā pie eglītes, ar Ziemassvētku vecīti un 

dāvanām.  

5.14. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” 

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” IAC ,,Vanagi” regulāri iegriežas vietējie iedzīvotāji. Notiek 

iedzīvotāju sapulces, tikšanās ar novada speciālistiem. Notiek dažādas prezentācijas, lekcijas, tikšanās 

ar radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Divas reizes mēnesī iegriežas sociālie darbinieki, 

lauksaimniecības speciāliste. Speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem, informē par dažādiem jautājumiem un 

aktualitātēm.  

2020. gadā piedalījāmies novada radošo darbu grāmatas “Mazo mirkļu lielie stāsti” tapšanā (5 autori 

no Vanagiem) un atklāšanas svētkos. No 07.07.-10.07. rīkojām ziedu izstādi “Jautrās studentītes”. Tika 

izstādītas 53studentu neļķu šķirnes no 4 audzētājām. Augustā Vārkavas novada svētku ietvaros 

piedalījāmies sporta svētkos ar vanadziešu komandu. Uz Vanagiem pārvedām 3kausus un 1 medaļu. 

Joprojām tiek dažādos formātos svinēti tradicionālie svētki arī Jaungada balle. Rīkotas dažādas 

rokdarbu izstādes. Dažādas kopējas aktivitātes ar sieviešu vokālo ansambli “Dziedi līdzi”.  

2020.gada oktobrī tika rīkota iedzīvotāju aptauja “Par Vārkavas novada administratīvās teritorijas” 

robežu grozīšanu. Vairāk kā 10% iedzīvotāju vēlējās pievienoties Līvānu novadam. 

5.15. Darbs ar jaunatni 

2020. gadā tika realizēti projekti jauniešiem, rīkoti pasākumi, jaunieši iesaistīti brīvprātīgajā darbā. 

Vasarā noslēdzās biedrības “Jaunvide” projekts “Esi drošs un radošs!”. Līdz ar jaunā mācību gada 

sākumu, tika  uzsākts jauns projekts “Piedzīvojumi aizrauj!”. Tā galvenais mērķis ir iesaistīt Vārkavas 
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novada jauniešus dažādās izglītojošās un neformālās aktivitātēs ar mērķi paaugstināt viņu motivāciju 

iegūt izglītību, attīstīt sevi un iesaistīties dažādās vietējās iniciatīvās. Projekta īstenošanas laikā — 

2020./2021. mācību gadā Vārkavas vidusskolas audzēkņiem regulāri tiek organizētas interesantas 

aktivitātes: iedvesmojošas un izglītojošas nodarbības par personības izaugsmi, dažādu prasmju 

attīstīšanas nodarbības, tikšanās ar dažādiem jomas profesionāļiem u.c. Projektus “Esi drošs un 

radošs!” un “Piedzīvojumi aizrauj!” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Vārkavas novada dome 

arī 2020. gadā turpināja iesaistīties programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta 

mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā". Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu 

un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir 

veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus 

īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā. Programmas ietvaros jaunieši tika iesaistīti pasākumu organizēšanā un saņēma dažādu 

speciālistu konsultācijas. Projekts tiek turpināts arī 2021.gadā. 2020. gada vasarā novada jaunieši tika 

iesaistīti NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 6 novada jaunieši programmas ietvaros 

veica darbu Vārkavas novada Kultūras centrā, jaunieši palīdzēja organizēt kultūras pasākumus, 

noformēt pasākumu norises vietas un veica citus darbus. 

 

2020.gadā jaunieši aktīvi iesaistījās arī brīvprātīgajā darbā. Kopā brīvprātīgo darbu novadā veica 20 

jaunieši. Brīvprātīgie jaunieši aktīvi iesaistījās jauniešu brīvā laikā pavadīšanas pasākuma 

organizēšanā, Vārkavas novada svētku organizēšanā un dažādos citos sabiedriskos darbos. 

Pašvaldības jaunatnes lietu speciālista un jauniešu biedrību mijiedarbība ir panākumu atslēga 

veiksmīgam darbam ar jaunatni novadā. Arī šogad veiksmīgi turpinās savstarpēja sadarbība. Jauniešu 

biedrībai “Jaunvide” ir bijis ražīgs gads. Paralēli visiem projektu realizācijām, biedrība ir manāmi 

pieaudzis jauno biedru – jauniešu skaits. 2020.gada nogalē biedrībā aktīvi darbojās 9 biedri.  Šādi 

rādītāji liecina, ka uzlabojas jauniešu līdzdalība pašvaldībā. Rūpējoties par novada nestrādājošo 

jauniešu pieredzi un prasmēm, biedrībā “Jaunvide” sadarbībā ar NVA piedalās  programmā “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstībai” no decembra mēneša darbu ir uzsākuši divi jaunieši. Programmas 

mērķis ir nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības 

iestāžu akadēmiskās un pētnieciskās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez 

nolūka gūt peļņu. 

 

2020.gada nogalē tika apstiprināts pirmais jauniešu lietu plānošanas dokuments Vārkavas novadā 

“Vārkavas novada Jaunatnes politikas attīstības rīcības plāns 2020. - 2021. gadam”. 

Sekojot līdzi jauniešu tendencēm, tika izveidoti 2 sociālo tīklu konti, kur jaunieši varētu iepazīties ar 

aktuālo informāciju un aktīvi sekot tai. Tika izveidots konts Facebook.com  

( www.facebook.com/varkavasjauniesi) un Instagram.com (www.instagram.com/varakavasjauniesi). 

Facebook kontu  un ziņas apmeklējuši 5417 apmeklētāji, un tika ievietotas 62 ziņas. Lapai seko 27 

sekotāji. Instagram kontam seko 141 sekotāji, un gada laikā ir publicēts 16 ziņas un 7 stāstus. 

 

 

“Jautrās filmu sacensības” pasākums 

jauniešiem 

“ME.YOU.ONE” līderu pasākums 

jauniešiem 

http://www.facebook.com/varkavasjauniesi
http://www.instagram.com/varakavasjauniesi
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6. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA 
 

2020. gadā turpinājās sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales 

Laiks”, tāpat turpinājās sadarbība ar „Latgales Radio” – Vārkavas novada ziņas tajā izskan otrdienās 

ar atkārtojumu piektdienās. Paziņojumi par svarīgākajiem notikumiem tiek nosūtīti arī Latgales 

plānošanas reģiona mājaslapai www.lpr.gov.lv. un Latgaliešu kultūras ziņu portālam www.lakuga.lv. 

Novada informatīvais portāls www.varkava.lv ir brīvi pieejams ikvienam, nekādas atsauces vai atļauja 

par informācijas pārpublicēšanu netiek pieprasīta, tādēļ pašvaldība nevar uzskaitīt visus ziņu 

pārpublicēšanas gadījumus. Svarīgāko informāciju, kas attiecas gan uz pašvaldību, gan kaimiņu 

novadiem, gan Latvijas norisēm uz informatīvajiem 

stendiem izvieto sabiedrisko attiecību speciāliste, 

pārvalžu vadītāji un citi pašvaldības darbinieki. 

Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu 

institūciju organizētajās kampaņās un pasākumos, 

piemēram, Lielā talka 2020, E-prasmju nedēļa, 

organizējusi Asins donoru dienas Vecvārkavā. Lai 

nodrošinātu maksimālu informācijas pieejamību 

iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām 

iespējām (ne visiem ir iespēja abonēt laikrakstus vai 

apmeklēt bibliotēkas), kopš 2003. gada 28. maija 

Vārkavas novada pašvaldība izdod bezmaksas 

informatīvo izdevumu „Ozolupe”. Pārskata gadā tika 

izdoti 8 numuri) 740 eksemplāru tirāžā. Informatīvā 

izdevuma apjoms šogad svārstījās no 6 – 26 A4 

formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā 

„Latgales druka” un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS 

„Latvijas Pasts”, un nonāk katrā Vārkavas novada 

mājsaimniecībā. Informatīvajā izdevumā regulāri tiek 

publicēti būtiskākie domes lēmumi, saistošie 

noteikumi, informācija par budžeta izlietojumu, 

novada attīstības projektiem, izglītības un citu 

pašvaldības iestāžu norisēm, kultūras un sporta 

pasākumiem, par iespējām saņemt sociālo palīdzību, 

aktualitātes lauksaimniecībā. Lai tiktu atspoguļota pēc 

iespējas vispusīga un objektīva informācija, avīzes 

sagatavošanā regulāri tika iesaistīti pašvaldības un tās iestāžu 

darbinieki. „Ozolupe” ir elektroniski lasāma pašvaldības 

interneta vietnē (http://varkava.lv/lv/labaizvelne/informaciju-

ievietosanaimajas). Vārkavas novada domes interneta vietnē 

www.varkava.lv katru darba dienu tiek ievietota un atjaunota 

iedzīvotājiem aktuāla informācija gan par notiekošo novadā, 

gan arī par dažādām aktualitātēm Latvijā. 2020. gadā Vārkavas 

novada informatīvā portālam bija 24 930 unikālo apmeklētāju, 

kas ir 652 416 reizes skatījušies dažādas sadaļas. Populārākās 

no tām bija FOTOGALERIJA, INFORMATĪVAIS 

IZDEVUMS “OZOLUPE”, JAUNUMI, NOTIKUMU 

KALENDĀRS un KONTAKTI. Tāpat informācija par novada 

aktualitātēm tiek pievienota arī sociālās tīklošanas vietnēs 

Facebook.com un Draugiem.lv. Vārkavas novada lapai 

Facebook.com (https://www.facebook.com/varkavasnovads/) ir 

Vārkavas novada pašvaldības 

informatīvais izdevums “Ozolupe”. 

 

Vārkavas novada pašvaldības 

mājaslapa www.varkava.lv 

http://www.lpr.gov.lv/
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866 sekotāji. 2020. gadā Facebook.com lapu apmeklējuši 83263 cilvēki, kuri redzēja jebkāda saturu 

no lapas un/vai apmeklējuši to. Facebook.com lapā  tika publicēti 154 ieraksti. Kopumā ziņojumi 

skatīti 182 100 reizes. Ziņu skatījumi svārstās no 167 līdz 26 000 par katru ierakstu. Draugiem.lv lapai 

(https://www.draugiem.lv/varkavasnov/) ir 304 sekotāji. 2020. gadā lapa tika veikti 37 ieraksti, tā tika 

apmeklēta 17218 reizes. 

 

 

 

 

www.draugiem.lv Vārkavas novada pašvaldības 

lapa. 

www.facebook.com Vārkavas novada 

pašvaldības lapa. 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/

