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1. 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 2014. gada budžetu un realizē tai noteiktās 

funkcijas Vārkavas novada pašvaldības teritorijā.  

Vārkavas novada teritorijā ietilpst Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas 

pagastu teritoriālās vienības.  

Vārkavas novada teritorijā darbojas viena pamatskola, viena 

vidusskola un viena pirmsskolas mācību iestāde Rimicānos, kā arī 

pirmsskolas grupiņa pie Vārkavas pamatskolas.  

Vārkavas novadā darbojas Vārkavas novada Kultūras centrs 

ar vienu kultūras namu, vienu tautas namu, divām brīvdabas 

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

bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, pagastu pārvaldes un informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”. 

Kopējais iedzīvotāju skaits Vārkavas novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas 

2015. gada janvārī 2188 – iedzīvotāji:  Rožkalnu pagastā –738, Upmalas pagastā –822, Vārkavas 

pagastā – 628. 

Vārkavas novada teritorijas kopplatība –28 788,2 ha: Rožkalnu pagasts - 11 152,2 ha, 

Upmalas pagasts - 9 796,7 ha, Vārkavas pagasts – 7 858,3 ha. 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novadā un valstī kopumā ir salīdzinoši augstie 

bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības un nestabilitāti ekonomiskajā 

situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā bezdarba līmenis Latgalē 2015.gada janvārī 17,8% 

(2013.gada attiecīgajā periodā – Latvijā 10,9% ) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.  

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2014. gadā 

Vārkavas novadā piedzimuši 17, miruši – 42, noslēgtas 2 laulības. 

2015. gadā un turpmākajos trijos gados Vārkavas novada pašvaldības galvenais uzdevums ir 

budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī nodrošināt Eiropas 

Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, kas tiek un turpmāk tiks realizēti 

saskaņā ar Vārkavas novada pašvaldības attīstības programmu. 

Saskaņā ar  2012.gada 18.decembrī valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem 

par garantēto minimālo ienākumu līmeni, sākot no 2013.gada pašvaldības pilnībā finansē Garantētā 

minimālā ienākuma līmeņa pabalsta izmaksu  iedzīvotājiem, un tas noteiks ir 49,80 eiro apmērā. Lai 

mazinātu sociāli ekonomiskās problēmas iedzīvotājiem, Vārkavas novada pašvaldība 2015.gadā ir 

pārskatījusi dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu novada iedzīvotājiem. Tās ir: brīvpusdienas 

visiem Vārkavas novada vispārizglītojošo iestāžu bērniem (izņemot 1.un 2., 3. klasi), bērna 

piedzimšanas pabalsts novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, vienreizējs pabalsts medicīnas 

pakalpojumu daļējai apmaksai, mājokļa pabalsts, vienreizējs ārkārtas pabalsts krīzes situācijā 

nonākušai personai (ģimenei), pabalsts aprūpei vientuļiem cilvēkiem, pabalsts audžuģimenēm, 

mācību pabalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības līdz 24 gadu 

vecumam, pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai, mācību līdzekļu iegādei katram skolēnam, vienreizējs pabalsts no apcietinājuma 

atbrīvotām personām, vienreizējs transporta pakalpojums hemodialīzes pacientiem, bēru transporta 

pabalsts, bēru pabalsts, vienreizējs pabalsts represētām personām un pirmās grupas invalīdiem. 

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, kā arī zemais 

atalgojums. Ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana pēdējos gados valstī nav veikta, palielinās 

sociālā nevienlīdzība un, pieaugot patēriņa cenām, arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzība. Lai 
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mazinātu sociālo nevienlīdzību, pašvaldība 2015.gadā un turpmākajos gados centīsies līdzsvarot 

atalgojumu zemāk atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

 2015. gadā Vārkavas novada pašvaldība tupinās realizēt sekojošus projektus:   

Nr. Projekta nosaukums 

1. Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012 

2. Tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite”  

Nr.14-03-ll12-l413201-000005 

3. Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un 

iekārtošana  

Nr.13-03LL12-L413204-000015 

 

4. Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas 

novadā 

 Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VARAA/039 

2015.gadā Vārkavas novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana. 

 

Vārkavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Anita Brakovska 

 

 

2.VISPĀRĒJA  INFORMĀCIJA  PAR  NOVADU 
 

2.1. Ziņas par pašvaldību uz 01.01.2015  
 

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  01.01.2014 – 31.12.2014 

Vārkavas novada dome  9 deputāti   

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  Anita Brakovska  

Domes priekšsēdētājas vietniece  Antra Vilcāne  

Izpilddirektors  Elmārs Sparāns 

Galvenā grāmatvede  Vija Šmeikste  

Teritorijas lielums  288 km² 

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2015) 2188 
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2.2. 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. 

 

Platība: 288 km2 

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2015): 2188 

Iedzīvotāju blīvums: 7,5 uz 1 km2 

Administratīvais centrs: Vecvārkava 

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: 15,4% 

Teritorijas attīstības indekss (2013. gads): -1,017 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz 1 iedz. 2013.gadā, euro: 190,3 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2009.g. sākuma līdz 2014.g. sākumam, %: -7,9 

Individuālo komersantu un komerc-sabiedrību skaits uz 1000 iedz., 2012.g.: 5,2 

Demogrāfiskā slodze (2014. gada sākumā): 534,5 

Izglītības iestāžu skaits (2014./2015.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola un 1 pirmsskolas izglītības 

iestāde  

Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā) 

Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7 

Pašvaldības autoceļu kopgarums: „A” grupas ceļi kopā – 96,67 km; melnais segums – 1,12 km; 

grants segums – 68,94 km; bez segums – 26,61 km. „B” grupas ceļi kopā – 26,22 km; grants segums 

– 14,57 km; bez segums –11,65 km. „C” grupas ceļi kopā –17,76 km; grants segums – 2,36 km; bez 

segums – 15,40 km. Autoceļi kopā – 140,65 km; melnais segums – 1,12 km; grants segums – 85,87 

km; bez segums – 53,66 km. Ielas kopā – 5,571 km; melnais segums – 3,053 km; grants segums – 

2,518 km. 
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2.3.Teritoriālais iedalījums 

Teritoriālās 

vienības  

Platība 

Upmalas pagasts 

 

97,96 km² 

Rožkalnu pagasts  

 

111,52 km² 

Vārkavas pagasts  78,58 km² 

 

Vārkavas novada zemes bilance  
 

kopplatība lauksaimniecības 

zemes 

meži krūmi purvi ūdeņi pagalmi ceļi pārējā 

zeme 

28712,7 15792,9 7015,3 927,3 2719,7 862,4 350,9 560,2 482,8 

100 % 55 % 24,5 % 3,2 % 9,5 % 2,9 % 1,2 % 2 % 1,7 % 

 

 

2.4. Iedzīvotāji  
 

2.4.1. Dzīvesvietas deklarēšana 
Deklarēta 54 personas, no tām deklarējušies elektroniski 17 personas. 

  

2.4.2. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem. Pavisam iedzīvotāju uz 01.01.2015 ir 2188 

(Vārkavas pagastā – 628, Upmalas pagastā – 822 Rožkalnu pagastā – 738).  

 

2.4.3. Iedzīvotāju vecuma struktūra  
Līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 246 

Darbaspējas vecumā (15-64 g.): 1654 

Pēc darbaspējas vecuma: 288 

 

2.4.4. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra  
0-6 g.: sievietes – 46; vīrieši – 43. 

7-18 g.: sievietes - 112; vīrieši – 107. 

 

2.4.5. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
Latvieši -1898; lietuvieši-5; igauņi – 2; baltkrievi – 1; krievi -229; ukraiņi -11; 

poļi – 13; čigāni – 21; rumāņi – 2; vācieši – 2; čuvaši -1; moldāvi – 1; neizvēlēta tautība – 4 

2.4.6. Dzimstības un mirstības rādītāji 

Dzimstība 2014.gads -17 

Mirstība  2014.gads - 42 

 

2.4.7. Laulības  
2014.gads –2 
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3.VĀRKAVAS  NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS 

STATUSS, STRUKTŪRA UN PĀRVALDE 
 

3.1.Vārkavas novada dome 

 
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  01.01.2014 – 31.12.2014 

Vārkavas novada dome  9 deputāti   

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja  Anita Brakovska 

Domes priekšsēdētājas vietniece  Antra Vilcāne  

Izpilddirektors  Elmārs Sparāns 

Galvenā grāmatvede  Vija Šmeikste  

Teritorijas lielums  288 km² 
Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2015) 2188 

 

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 „ Preiļu slimnīca”; 

 SIA „AADSO”. 

 

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

 Preiļu rajona partnerība. 

 

 

3.2.Vārkavas novada domes sastāvs 
 

Vārkavas novada dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnija pašvaldības vēlēšanās. Atbilstoši 

„Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam” tika ievēlēti 9 deputāti no dažādām 
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vēlētāju apvienībām: Anita Brakovska („Mūsu laiks”), Antra Vilcāne („Jaunais kalums”), Helēna 

Ērgle („Mēs savam novadam”), Mindaugas Bitinas („Mūsu laiks”), Edgars Vaivods („Mēs savam 

novadam”), Inta Kivleniece („Mūsu laiks”), Ilga Pokšāne („Mūsu laiks”), Artūrs Štagars („Mēs 

savam novadam”), Pēteris Šņepsts („Par saimniecisku rīcību”). 2013.gadā deputātu sastāvs mainījās: 

deputāta pilnvaras pirms termiņa izbeidza Inta Kivleniece, un deputāta mandāts apstiprināts 

Skaidrītei Mednei(„Mūsu laiks”). Uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku 

no deputāta pilnvarām uz laiku atbrīvota Ilga Pokšāne. Deputāta pilnvaras tika apstiprinātas Aināram 

Želvim („Mūsu laiks”). 

 

 

3.3. Komitejas un komisijas 
 

Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgās 

komitejas: Finanšu komiteja - Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Artūrs Štagars, Pēteris 

Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne; Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 

- Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ainārs Želvis; Attīstības un 

infrastruktūras pastāvīgā komiteja – Skaidrīte Medne (komitejas priekšsēdētāja), Mindaugas 

Bitinas, Edgars Vaivods. 

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. 

2014.gadā Vārkavas novadā domē darbojās šādas komisijas: Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā; 

Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā; Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā; Dzīvojamo 

māju privatizācijas komisija; Dzīvokļu komisija dzīvokļu jautājumu risināšanai 5 cilvēku sastāvā. 

2014. gadā ir izveidotas vēl 2 komisijas: Īpašumu atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā un 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā. 

Saskaņā ar Vārkavas novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī – 

katra mēneša ceturtās nedēļas otrdienās plkst.10.00, ja ar domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja 

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

iedzīvotājs. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.  

2014.gadā notikušas 15 komiteju sēdes, 21 domes sēdes, 8 no tām ārkārtas sēdes, pavisam domes 

sēdēs pieņemti 296 lēmumi. 

 Vārkavas novada domē saņemtie dokumenti 2014.gadā: juridisko personu – 875; fizisko – 790.  

 

 

3.4.Vārkavas novada domes pārvalde 
 

Vārkavas novada domes iestāžu personāls 
 

Kopumā uz 2014.gada 31.decembri Vārkavas novada domes iestādēs strādāja 80 darbinieks 

un 9 deputāti (t.sk. - domes priekšsēdētāja): (bāriņtiesa (1), pagastu pārvaldes (6), Sociālais dienests 

(4), Kultūras centrs (17), lauksaimniecība (3), domes administrācija (14), sporta skola (4), komunālā 

saimniecība (14), civilā aizsardzība (1), autotransporta nodaļa (4), IAC "Vanagi" (1), 

novadpētniecības muzejs (2). Vārkavas novada izglītības iestādēs 2014.gadā strādāja 50 darbinieks, 

no tiem 26 ir pedagoģiskie darbinieki, 24 - tehniskie darbinieki. 

Vārkavas novada domes administrācijā 2014.gadā strādāja 14darbinieki, no tiem 10 sievietes 

un 4 vīrieši. Vārkavas novada domes administrācijas 6 darbiniekiem ir akadēmiskā vai otrā līmeņa 

augstākā izglītība (bakalaurs vai bakalaurs ar specialitāti), 5 darbiniekiem ir vidējā profesionālā 

izglītība, 3 - vidējā izglītība. 
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Vārkavas novada pašvaldības darbiniekiem ir iespēja apmeklēt kursus un seminārus, lai darba 

procesā tiktu ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos dokumentos noteiktās 

prasības. 

 

 

3.5.Vārkavas novada pašvaldības iestādes  
 

Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes: 

 

 Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības 

administrācija); 

 Vārkavas novada sociālais dienests; 

 Vārkavas vidusskola; 

 Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde; 

 Vārkavas pamatskola; 

 Vārkavas novada bāriņtiesa; 

 Rožkalnu pagasta pārvalde; 

 Vārkavas pagasta pārvalde; 

 Vārkavas novada kultūras centrs ar struktūrvienībām: 

o Rožkalnu kultūras nams; 

o Vārkavas tautas nams; 

 Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs; 

 Upmalas bibliotēka; 

 Vanagu bibliotēka; 

 Vārkavas bibliotēka; 

 Rožkalnu bibliotēka; 

 Arendoles bibliotēka; 

 Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Vārkavas novada sporta skola; 

 Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”. 

 

 

3.6. Lietvedība 
 

2014.gadā Vārkavas novada dome saņēmusi 1665 dokumentus – 790 no fiziskām personām un 

875 no juridiskām personām. Izsniegti vai izsūtīti 411 dokumenti. 
 

 

4. IEDZĪVOTĀJU UN JURIDISKO PERSONU LĪDZDALĪBA 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSPRIEŠANĀ UN 

PILNVEIDOŠANĀ 
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 lēmums Nr. 10/9 „Par grozījumiem lēmumos” un 

lēmums Nr. 10/10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 1. redakcijas 
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apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”. Bet 2014. gada 29. decembrī 

tika pieņemts lēmums 21/4 par saistošo noteikumu apstiprināšanu, tika nolemts veikt Vārkavas 

novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 1. redakcijas papildināšanu. 

 

 

 

5. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA PROJEKTOS  

 
5.1. Projektu īstenošana 2014.gadā  

 
2014. gadā turpinās sekojošu projektu realizācija: 

• ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (paredzēts īstenot darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” otrās kārtas ietvaros). Maksimāli 

iespējamā summa 123661,43 EUR, ko veido 118916,78 EUR bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība, 

darba koordinētāja ikmēneša dotācija 4744,65 EUR. 

• Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un iekārtošana. Kopējās attiecināmās izmaksas 

EUR, 3815,70, 90% ESF finansējums un pašvaldības finansējums EUR 381,57. 

• Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā. Speciālisti: sociālais darbinieks. Attiecināmās izmaksas 

EUR 26323,13, ESF 100% finansējums. 

• Tautu tērpu iegāde Vārkavas novada pašdarbības folkloras kopām un tautu deju kolektīvam. 

Projekta kopējais finansējums EUR 3327,02; ELFLA finansējums EUR 2994,32. 

 

2014. gadā tika noslēgti sekojoši projekti: 

• Tautas tērpu iegāde Vārkavas novada pašdarbības folkloras kopām un tautu deju kolektīvam. 

Projekta kopējais finansējums EUR 3327,02; ELFLA finansējums EUR 2994,32. 

• Festivāls “Pyurs i Luode”, Latgales reģiona attīstības aģentūra un Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programmai 2014“ ietvaros, 

kopējais piešķirtais līdzfinansējums pasākumam ir 1200 EUR. 

 

2014. gadā uzsākti projekti: 

• Tautas tērpu iegāde folkloras kopai “Volydzeite”. Kopējās attiecināmās izmaksas EUR, 4774,15. 

90% ESF finansējums un pašvaldības finansējums EUR 477,43. 

 

 

6. VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2014. GADĀ 

IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS 

BUDŽETS 

 
6.1. Vārkavas novada pašvaldības ieņēmumu rādītāji eiro 
 
Posteņa nosaukums 2013.g. 

budžeta 

izpilde 

2014.g. 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprināts 

budžets 2015.g. 

Ieņēmumi kopā 1 894 311 1 648 127 87 1 492 414 
Iedzīvotāju ienākuma 423 393 486 311 114.9 441 984 



    VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2014.GADU 

 

   11 
 

nodoklis 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
125 426 142 462 113.6 110 268 

Ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas 
1565 0  2 665 

Valsts (pašvaldību) nodevas 2 427 2 620 107.95 2 270 
Naudas sodi 7 686 8 999 117.08 8 900 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 19 254 10 107 52.5 9 900 
Maksas pakalpojumi 25 284 30 769 121.7 28 270 

Valsts budžeta transferti 1 274 170 946 860 74.3 869 157 
Pašvaldību budžeta transferti 15 104 19 138 126.7 19 000 

 

6.2. Vārkavas novada pašvaldības izdevumu rādītāji eiro 
 
Posteņa nosaukums 2013.g. 

budžeta 

izpilde 

2014.g. 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu (%) 

Apstiprināts 

budžets 2015.g. 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
2 224990 1 454 518 65,37 1 672 504 

Vispārējie valdības dienesti 329 102 377 733 114,78 434 148 
Sabiedriskā kārtība un drošība 13 539 6 762 49,94 8 444 
Ekonomiskā darbība 415 173 118 164 28,46 195 747 
Vides aizsardzība 20 158 19 867 98,56 23 706 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
557 192 90 915 16,32 97 017 

Veselība 0 0 0 0 
Atpūta, kultūra un reliģija 123 230 122 172 99,14 137 024 
Izglītība 553 072 530 068 95,84 496 397 
Sociālā aizsardzība 213 524 188 837 88,44 204 426 

 

 

6.3. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām eiro 
 
Posteņa nosaukums 2013.g.budžeta 

izpilde 
2014.g. 

budžeta 

izpilde 

Apstiprināts 

budžets 2015.g. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
2 224 990 1 454 518 1 672 504 

Atalgojums  757 780 695 507 709 943 
No pamatbudžeta izdevumiem % 47,82% 44,46% 

Darba devēja VSAOI 180762 150 216 164 060 
No pamatbudžeta izdevumiem % 10,33% 10,27% 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
874 

 

720 3397 

No pamatbudžeta izdevumiem % 0,05% 0,21% 

Pakalpojumi 173812 168 474 253 447 
No pamatbudžeta izdevumiem % 11,59% 15,87% 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

biroja preces 
118553 125 609 159 983 
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No pamatbudžeta izdevumiem % 8,65% 10,02% 

Izdevumi periodikas iegādei 2236 2 252 3 016 
No pamatbudžeta izdevumiem % 0,15% 0,19% 

Nodokļu maksājumi 3979 34 958 11 927 
No pamatbudžeta izdevumiem % 2,4% 0,75% 

Procentu izdevumi 17565 15 189 19 630 
No pamatbudžeta izdevumiem % 1,03% 1,23% 

Subsīdijas un dotācijas 5549 6 339 7 229 
No pamatbudžeta izdevumiem % 0,44% 0,45% 

Sociālie pabalsti 143588 116 117 106 696 
No pamatbudžeta izdevumiem % 7,98% 6,68% 

Uzturēšanas izdevumu transferti 58416 67 068 91 007 
No pamatbudžeta izdevumiem % 4,61% 5,7% 

Kapitālie izdevumi 761876 72 069 66 574 
No pamatbudžeta izdevumiem % 4,95% 4,17% 

Kredīta atmaksa 247342 92 194 75 595 

 

 

6.4.Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un 

izdevumu rādītāji eiro 
 
Posteņa nosaukums 2013.g. 

budžeta 

izpilde 

2014.g. 

budžeta 

izpilde 

Pret 

iepriekšējo 

gadu % 

Apstiprināts 

budžets 2015.g. 

IEŅĒMUMI 60 905 77 553 127,33% 79 474 
Dabas resursu nodoklis 1 675 1 881 112,3% 500 
Autoceļu fonds 58 504 75 672 129,3% 79 974 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 726 0  0 

     

Izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 
39 694 73 491 185% 105 418 

Atalgojums 4 132 0 0% 0 
Darba devēja VSAOI 987 0 0% 0 
Pakalpojumi 25 014 67 470 269,7% 103 523 
Krājumi 694 3 071 442,5% 550 
Kapitālie izdevumi 8 867 2 950 33,3% 1345 

     

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
39 694 73491 185,1% 105418 

Ekonomiskā darbība 39 694 70 420 177,4% 104 073 
Vides aizsardzība 0 3 071 0 1345 

 

 

6.5. Vārkavas novada pašvaldības ziedojumu budžets eiro 
 

Rādītāji 2013.g.budžeta 

izpilde 
2014.g.budžeta 

izpilde 
Ieņēmumi 869 15 952 
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Ziedojumi un dāvinājumi naudā 869 720 
Natūrā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 15 232 

Izdevumi 509 15 757 

 

6.6. Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
 

6.6.1. Pārskats par aizņēmumiem 

 
Aizdevējs Mērķis Parakstīš. 

datums 
Atmaksas 

termiņš 
Valūta Aizņēm. 

līguma 

summa 

EUR 

2014.g. 
sākumā 

2014.g. 

beigās 

Valsts kase Vārkavas 

vidusskolas ēkas 

remonts 

30.05.2003. 20.05.2023. EUR 142 287 69 436 62 151 

Valsts kase Vārkavas 

vidusskolas ēkas 

renovācijas 

pabeigšana 

08.04.2004. 20.03.2024. EUR 85 372 46 030 41 534 

Valsts kase Rožkalnu kultūras 

nama remonta 

apmaksa un krēslu 

iegāde 

17.09.2008. 20.09.2018. EUR 128 058 60 828 48 022 

Valsts kase Autobusa iegāde 25.02.2013 20.02.2020 EUR 113 830 101 634 85 373 

Valsts kase ELFLA projekta 

(Ceļa vet.iecirknis-

luterāņu baznīca 

0,00-2,1 km 

rekonstrukcija 

01.10.2013 20.09.2023 EUR 72 529 11 258 7 354 

Valsts kase Projekta Vienotas 

apkures sistēmas 

izveide Vārkavā 

01.10.2013 20.09.2023 EUR 10 605 10 605 10 060 

Valsts kase ERAF projekta 

Vārkavas novada 

Vecvārkavas ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība 

01.10.2013 20.09.2023 EUR 242 736 947 35 47 838 

    Kopā 795525 394525 302332 
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6.6.2. Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem 
 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Parakstīšan

as datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūta Galvo-

juma 

summa 

Neatmak -

sātā 

summa, 

kurai nav 

iestājies 

maksāš. 

termiņš 

2014.g.sā-

kumā 

Neatmaksātā 

summa, kurai 

nav iestājies 

maksāšanas 

termiņš 

2014.g.beigās 

Citadele 

banka 
Studiju 

kredīts 
Privātpersona 11.02.2006 14.06.2021 EUR 2561 583 398 

Citadele 

banka 
Aizņēmēja 

soc.vajadz. 
Privātpersona 17.11.2006 14.06.2021 EUR 5691 1525 1453 

Citadele 

banka 
Aizņēmēja 

soc.vajadz. 
Privātpersona 27.11.2006 14.06.2020 EUR 4098 1012 1012 

     Kopā 12350 3120 2863 

 

6.7. Vārkavas novada debitoru, kreditoru parādi 
6.7.1. Debitoru parādi  eiro 
 
Posteņa nosaukums 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 
Debitori bruto vērtībā kopā, t.sk. 73 248 75 139 +1891 
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 25 156 5 421 -19735 

Prasības par nekustamā īpašuma 

nodokli 
48 092 48 654 +562 

Pārējās iepriekš neklasificētās 

prasības 
0 21 064 +21064 

 

6.7.2. Kreditoru parādi eiro 

 
Kreditori 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 
Kreditori kopā 1249609 424234 -825375 
1.Ilgtermiņa saistības 1091383 226738 -864645 
1.1.Ilgtermiņa aizņēmumi 336122 226738 -109384 
1.2.Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi 
755260 0 -755260 

2. Īstermiņa saistības 158226 197496 +39270 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 
58403 75594 +17191 

2.2. Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
29490 33735 +4245 

2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības 26838 40490 +3652 
2.5. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
266 566 +300 

2.6. Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 
24987 25370 +383 

2.7. Pārējās īstermiņa saistības 5176 0 -5176 
2.8. Nākamo periodu ieņēmumi 3065 21741 +18676 
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6.8. Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2014. (EUR) 
 
Līdzdalība SIA Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā 
5160 

Līdzdalība SIA Preiļu slimnīca 36613 
Kopā 41773 

 

 

6.9. Vārkavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, tā 

novērtējums 
 

Pašvaldības bilancē esošie īpašumi, to vērtība un izmaiņas 2014.gadā 
 

Īpašuma nosaukums Atlikusī 

vērtība 

gada 

sākumā 

Iegāde, 

palielinājums 

2014. gadā 

Izslēgts 

2014.g. 

Nolieto- 

jums 

Atlikusī vērtība gada 

beigās 

Zemes gabali, ēkas, 

būves kopā 

5275654 23980 7692  5412157 

-dzīvojamās ēkas 101611 61507 4401  166661 

-nedzīvojamās ēkas 955093 18287   977997 

-transporta būves 2586017 22047   2608064 

-inženierbūves un  1133797 25980 4115  933455 

-pārējais nekustamais 

īpašums 

198899 3917   426729 

-zeme 300237 2590 3577 0 127707 

Bioloģiskie un 

pazemes aktīvi 

24986 235 2 0 24967 

Pārējie pamatlīdzekļi 730716 50282 66000  691603 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības objektu 

izmaksas 

0 14174 0 0 14174 

 

 

Pašvaldības īpašumā un lietošanā ir zeme un mežaudze 695,5336 ha, kas pa lietojuma veidiem 

sadalās šādi: 

 zeme zem ēkām un būvēm    169,242 ha  136 118 

 kultivētā zeme     107,4155 ha  33 326 

 atpūtai un izklaidei  

izmantojamā zeme     36.9 ha 2 100 

 mežaudze      47,97 ha 24 798 

 pārējā zeme     334,005 ha 127 707 

No pašvaldības bilancē esošiem nekustamiem īpašumiem Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar 

bilances vērtību 49 877, 36 EUR, mežaudze 33,5 ha platībā ar kadastrālo vērtību 5403 EUR 

nedzīvojamās ēkas ar vērtību 303 904, 55 EUR, dzīvojamās ēkas ar vērtību 23 659, 65 EUR, ceļi ar 

vērtību 68 869, 86 EUR un pārējais nekustamais īpašums ar vērtību 24510, 90 EUR. 
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6.10. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, maksājumi 2014. gadā 

 
 Atlikums uz 

01.01.2014 

Aprēķināts Samaksāts Atlikums uz 

01.01.2015. 

Zeme  40859,95 111856,97 113749,55 38967,37 

Ēkas  4371,63 29202,20 28713,90 4859,93 

Kopā 45231,58 141059,17 142463,45 43827,30 

 
 

7. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2014.GADĀ 
 
7.1. Pieņemtie saistošie noteikumi 

 
1. Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.77 „Grozījums 

Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās 

palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”. 

2. Ar Vārkavas novada domes 2014.gada 28.janvāra lēmumu precizēti Vārkavas novada domes 

2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.68 „Grozījums Vārkavas novada domes 

2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas 

novadā””. 

3. Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošie noteikumi Nr.79 „Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”. 

4. Vārkavas novada domes 2014. gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.80 “Grozījumi Vārkavas 

novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada 

pašvaldības nolikums”. 

5. Vārkavas novada domes 2014. gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.81 “Par koku ciršanu 

ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”. 

6. Vārkavas novada domes 2014.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.82 „Ielu nosaukumu un 

ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Vārkavas novadā”. 

7. Vārkavas novada domes 2014.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.89 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Vārkavas novadā”. 

8. Vārkavas novada domes 2014. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr.91“ Grozījumi 

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

pašvaldības nolikums”. 

9. Vārkavas novada domes 2014. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr.92 „Nodeva par 

Vārkavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to 

kopijām”. 
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7.2.Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu rezultāti 2014.gadā 
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7.3. Vārkavas novada pašvaldības autoceļu stāvoklis 
 

7.3.1. Vārkavas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas paveiktie pasākumi 

2014.gadā  
1. Ūdens noteces izveide uz ceļa  Pūgaiņi – Egļupe – Švaļbiškas (3) (pie Marijas Čūriškas mājām). 

Ūdens noteces grāvju rakšana 500 m.  

2. Ceļa (servitūts) Zvirbuļi – Stūrīši ņemšana apsaimniekošanā.  

3. Ceļa posma (1,9 km) Spūles – Lidlauks – Ašenieki būvniecība. 

4. Ceļa Arendole – Aizalksne posma līdz novada robežai 0,4 km rekonstrukcija. Grants seguma (10 

cm) uzklāšana. 

5. Caurtekas izbūve uz ceļa Pūgaiņi – Egļupe - Švaļbiškas (3) (uz Devkļupes). 

6. Caurtekas izbūve uz ceļa Akmens – Ančkini (34) (pie Borbaļu kapiem, izbraucot no Borbaļu 

meža).  

7. Caurtekas izbūve uz ceļa Andiņi – Gadzāni (64), pie Vladislava Pudāna mājām.  

8. Tilta tehniskā ekspertīze uz Preiļupītes (Šķilteru sādža). 

9. 100 m  rekonstrukcija uz ceļa Spūles – Lidlauks – Ašenieki (Spūlēs pie Gavaru mājām).  

 

 

7.4.Vārkavas novada sociālais dienests 
 

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

palīdzības likuma, pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības sniegšanu 

Vārkavas novadā”, „Par papildus materiālās palīdzības sniegšnu Vārkavas novadā”, „Par sociālo 

pakalpojumu sniegšanu Vārkavas novadā”. 2014.gadā obligātie pabalsti pašvaldībā ir garanēta 

minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, kurš valstī bija noteikts 49.80 eiro pieaugušajām personām un 

49.80 eiro bērniem, kā arī mājokļa pabalsts 71.00 eiro apmērā. 2014.gadā Sociālajā dienestā 

griezušies ar lūgumu pēc palīdzības 294  ģimenes. 

 

Izmaksātie pabalsti 2014.gadā: 

Kopā izlietots: 100357eiro 

Ģimeņu skaits: 294 

Personu skaits: 834 

GMI (garantētais minimālā ienākuma) pabalsts: 13611 eiro 

Dzīvokļa pabalsts: 3408 eiro 

Pusdienu apmaksa skolā: 19030 eiro 

Bērnu izglītošana: 2134 eiro 

Vienreizējie medicīnas pabalsti: 5686 eiro 

Pabalsts audžuģimenēm: 8164 eiro 

Ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības: 2497 eiro 

Uzturēšanās ilgstošās sociālās aprūpes iestādē: 25783 eiro 

Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā: 1390 eiro 

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: 3591 eiro 

Pilngadību sasnieguši bez vecāku apgādības palikuši bērni: 377 eiro 

Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo: 4066 eiro 

Apbedīšanas pabalsts: 1138 eiro 

Pabalsts pēc ieslodzījuma: -  

Pabalsts transporta izdevumiem hemodialīzes pacientam: 144 eiro 

Valsts finansētais asistentu-pavadoņu pakalpojums: 9338 eiro 
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Sociālais dienests sadarbojas ar: 

Vārkavas novada un citu Latvijas novadu izglītības iestādēm; 

Latvijas sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām; 

Valsts Nodarbinātības aģentūru; 

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru; 

Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļu; 

AS „Latvenergo”;   
Bētānijas Domikāņu Māsu klosteris – humānās palīdzības apģērbu saņemšana 

Mazturīgo atbalsta biedrību „Dace” – humānās palīdzības apģērbu saņemšanā; 

Biedrību „Ascendum” - bērnu kultūras projektu „Garā pupa” organizēšanā un realizēšanā; 

Bērnu krīzes centriem; 

Veselības aprūpes un ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm; 

Probācijas dienestu; 

Valsts policiju, nepilngadīgo lietu inspektoriem. 

 

7.5. Vārkavas novada bāriņtiesa 
 

Vārkavas novada bāriņtiesa ir apkopojusi 2014. gada rezultātus pa bāriņtiesas galvenajiem 

darbības virzieniem. 

2014. gadā Vārkavas novada bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās un mantiskās intereses 

attiecībās ar vecākiem un citām personām, savas kompetences robežās ir pieņēmusi 23 lēmumus: 

 tajā skaitā 12 lēmumi par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un pārtraukto 

aizgādības tiesību atjaunošanu, tanī skaitā 2 vienpersoniskie lēmumi. Pārskata gadā 2 mātēm un 2 

bērnu tēviem pārtrauktas aizgādības tiesības.Aprūpes un aizgādības tiesību pārtraukšana tiek 

piemērota gadījumos, kad ilgstošs darbs ar ģimeni nepalīdz tai atjaunot funkcionēšanas spējas, vai arī 

gadījumos, kad bērnu veselība un dzīvība ir apdraudēta. Atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 5 

vecākiem-1 mātei, 3 tēviem, bērni-5,pārtrauktas-4 vecākiem-2 tēvi, 2 mātes, bērni-7. 

4- lēmumi par audzūģimeņu lietām, 2 lēmumi par nepilngadīgo mantas pārvaldīšanas lietām,2-

lēmumi par atzinuma sniegšanu aizbildņa statusam.1- par adopciju uz ārzemēm, 1- par ievietošanu 

institūcijā, 1- par aizgādņa iecelšanu mantojumam. 

Bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēšanai Administratīvajā tiesu namā netika iesniegti. 

Ārpusģimenes aprūpē (audžuģimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) kopumā atrodas 21 

novada bērns: 16 bērni ir aizbildņu ģimeņēs, 4 bērni audžuģimenēs, institūcijās- 1 novada 

bērns.Pārskata gadā bāriņtiesa nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi 2 bērniem .Šobrīd Vārkavas 

novada bāriņtiesas pārraudzībā, kur lēmumus par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē 

pieņēmušas citas bāriņtiesas, ir 5 aizbildņu ģimenes, kurās tiek  audzināti 5 bērni.  

Aizbildņiem katru gadu jāiesniedz atskaites par nepilngadīgo audzināšanu, veselību, mantas 

saglabāšanu un tās sastāvu. Ne retāk kā reizi gadā tiek pārbaudīti aizbildnībā esošo bērnu dzīves 

apstākļi, noskaidrots bērnu un aizbildņu viedoklis par savstarpējām attiecībām, problēmām 

audzināšanā un izglītošanā, meklēts labākais risinājums problēmu gadījumā, konstatējot gadījumus, 

kad bērniem netiek nodrošināta pienācīga aprūpe, tiek sniegts atbalsts vai lemts par aizbildņa 

atcelšanu no pienākumu pildīšanas un ārpusģimenes aprūpes veida maiņu. 

Audžuģimēs atrodas 4 novada bērni: 1 meitene Zilupes novada audžuģimenē, 2 zēni Viļakas 

novada audžuģimenē, 1 meitene Daugavpils novada audžuģimenē. 

Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punkts paredz bāriņtiesai informēt pašvaldības sociālo dienestu 

vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 
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audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Vairāk kā par trīs ģimenēm, ar četriem bērniem tika 

paziņots un lūgts novada Sociālajam dienestam veikt sociālo darbu. 

Darbs ar ģimenēm un bērniem tiek plānots tā, lai visu institūciju sadarbības rezultātā bērni no 

ģimenes būtu jāizņem tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī lai varētu ģimenēs atgriezt tos 

bērnus, kuri ir agrāk tikuši nodoti ārpusģimenes aprūpē: aizbildnībā, audžuģimenē.  

Bāriņtiesa sniegusi dažādas konsultācijas iedzīvotājiem: gan vecākiem, gan bērniem, bērnu 

tiesību aizsardzības un notariālo apliecinājumu, mantojuma kārtošanas jomā. 

    Saraksti ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar juridiskām personām bāriņtiesas 

kompetences jautājumos un ar fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos veido 126 

dokumenti, savukārt bāriņtiesā saņemto dokumentu skaits ir 65. 

    4 personām ar rajona tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja, iecelts aizgādnis. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja pārskata gadā veikusi 136 notariālos apliecinājumus: darījumu aktu 

projektu sastādīšana un apstiprināšana, pilnvaru, kopiju apstiprināšana, parakstu apstiprināšana, 

līgumu un lūgumu zemesgrāmatai sastādīšana un apstiprināšana, testamenta un citu darījuma 

dokumentu sastādīšana, iekasēta valsts nodeva: 1279.69,- EUR. 

 

 

7.6. Rožkalnu pagasta pārvalde 

 
Rožkalnu pagastam gads sākās ar skaistu notikumu, kad jau janvārī tika apciemota pirmā 

simtgadniece, jūnijā otrs un decembris noslēdzās ar trešo simtgadnieku. 

Februārī kopā ar biedrību „Dzintars 2007”piedalījāmies akcijā „Iedegsim svecīti labestībai”. Bijām 

pie 14 Rožkalnu pagasta vecajiem, vientuļajiem pensionāriem ar sarūpētām dāvaniņām. Arī 

Lieldienās šie vientuļie pensionāri netika aizmirsti. Sarīkojot koncertu, saziedotās mantas tika 

nogādātas pie šiem iedzīvotājiem. 

Uzturētas kārtībā  sešas kapsētas, baznīcas un piemiņas pieminekļi. 

Sadarbojoties ar Valsts Probācijas dienestu, nodarbināti divi klienti. 

Ieviesta zemesgrāmata Arendoles bibliotēkai. 

Sadarbība ar Rimicānu PII. 

Augustā notika Vārkavas novada svētku senioru starptautiskais deju festivāls „Draugs, kopā 

nāc un dejot sāc!” pie Rožkalnu pārvaldes. Līdz ar to tika restaurēta krāsa fasādes ieejai. Saposta 

teritorija. 
Rožkalnu pagasta pārvaldē 2014. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles un 

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

mēnesi tika nodarbinātas personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai. Iesaistītās personas 

galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, 

remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos pirmskolas izglītības iestādē. 
Rudenī apkures sezona Rožkalnu pārvaldes telpās sākās ar jaunu apkures katlu. 

Atbilstoši svētku tematikai noformētas iekštelpas gan arī ārpus telpām. 

Rožkalnu pārvaldē iespējams norēķināties par NĪN, komunālajiem maksājumiem, par 

ēdināšanu. Slēgti vairāki līgumi par KN telpu nomu, zveju Lielajā Kalupes ezerā. 

2015.gadam ieplānoti vairāki remontdarbi, zemesgrāmata Saules 14, durvju maiņa ieejai no 

veikala. 
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7.7.Vārkavas pagasta pārvalde  

 

Vārkavas pagasta pārvalde ir Vārkavas novada domes izveidota iestāde, kas Vārkavas novada 

Vārkavas pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par 

pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību.  

Pārvalde savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta 

noteikumus, Vārkavas novada pašvaldības nolikumus, domes lēmumus un rīkojumus, kā arī 

Vārkavas novada pašvaldības Vārkavas pagasta pārvaldes nolikumu.  

Vārkavas pagasta pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos 

pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par 

novada domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem un saņemt novada domes noteikto palīdzību. 

Pārvaldes uzdevums ir pieņemt valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt 

pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā 

kārtībā, pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un organizēt atbildes sagatavošanu 

iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu 

vispārpieejamu informāciju. 

Pārvaldē 2014.gadā ikdienā ir nodarbināti 3 darbinieki – pārvaldes vadītāja, autovadītājs-

saimniecības pārzinis, apkopēja (0.5 likmes). Uz kurināšanas sezonu tiek pieņemti darbā 4 kurinātāji. 

Pašvaldības finansējums Vārkavas pagasta pārvaldei 2014. gadā bija 62035 EUR. 

Vārkavas pagasta pārvalde: 

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

samaksu par domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem (vidēji mēnesī iedzīvotāji pārvaldē 

veic aptuveni 80 dažāda veida maksājumus); 

2) nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas (reizi mēnesī izmaksājami 15-20 pabalsti); 

3) pieņem iedzīvotāju iesniegumus, ūdens skaitītāja rādījumus; 

4) sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 

5) izbrauc iedzīvotāju pieņemšanās uz Pilišku ciemu; 

6) organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu; 

7) iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai.  

Vārkavas pagasta pārvaldē 2014. gadā saskaņā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu 

filiāles un Vārkavas novada pašvaldības noslēgto līgumu „Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu 

organizēšanu” ik mēnesi tika paredzēts nodarbināt 7 personas algotu pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanai. Pasākumā iesaistītās personas galvenokārt tika nodarbinātas teritorijas sakopšanā un 

labiekārtošanā, malkas sagatavošanā, remontdarbos, kā arī dažādos palīgdarbos skolā. 

2014. gadā uz Vārkavas pagasta pārvaldi tika norīkoti trīs Valsts Probācijas dienesta klienti 

piespiedu darbu veikšanai. 

2014. gadā tika  pieslēgta kanalizācija Vārkavas ciematā Jaunatnes ielā un daļai no Miera ielas 

mājām. 

Projekta ietvaros „Iedzīvotāji veido savu vidi” Piliškās tika uzstādītas numerācijas zīmes uz 

dzīvojamām ēkām un informatīvās ielu norādes ciemata krustojumos. 

Borbaļu kapsētai ir uzstādīts jauns žogs. 

Nākamajā gadā ieplānots veikt jumta remontdarbus pagasta pārvaldes garāžai, iegādāties pārvaldes 

vajadzībām automašīnu. 
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7.8.Vārkavas novada Kultūras centrs 
 

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

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

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

loma Vārkavas novada kultūras centra darbā ir sniegt novada iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar 

pašdarbību un amatiermākslu. Novada kultūras aktivitātēm tiek izmantots Rožkalnu kultūras nams, 

Vārkavas tautas nams, Kultūras centra zāle, divas brīvdabas estrādes (Vārkavas pagasta estrāde un 

Vecvārkavas estrāde), Arendoles parks, IAC „Vanagi” zāle, Arendoles saieta zāle, Pilišku saieta 

telpas.  

 

Kultūras norises 2014.gadā 

 

Norises Norišu skaits Aptuvenais 

apmeklētāju skaits 

Valsts un tradicionālie svētki 7 1070 

koncerti 7 1240 

izrādes 3 250 

Izklaides sarīkojumi 18 2540 

Citi  3 250 

 

 

Norise 

 

Norišu 

skaits 

Aptuvenais 

apmeklētāju 

skaits 

Valsts un tradicionālie svētki  

 

7 1070 

Ģimeņu svētki veltīti valsts dibināšanas 

gadadienai  

1 120 

Valsts svētki 1 300 

Līgo pasākums 1 100 

Jaunības svētki 1 150 

Bērnības svētki 1 150 

Lieldienu pasākums 1 100 

Ziemassvētku pasākums 1 150 

Koncerti 7 1240 

Sieviešu dienai veltīts koncerts 1 200 

Vārkavas brīvdabas estrādes atklāšanas 

koncerts 

1 120 

Intara Busuļa koncerts NS ietvaros 1 350 

Pašdarbnieku koncerts novada svētku ietvaros  1 200 

Pašdarbības kolektīvu koncerts 1 250 

Labdarības koncerti gavēņa laikā 1 80 

Ziemassvētku ieskaņu koncerts 1 40 

Izrādes  3 250 

Līvānu amatierteātra izrāde 2 150 

Vārkavas amatierteātra izrāde 1 100 

Izklaides sarīkojumi  18 2540 

Gada nogales balle  2 200 
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Starij Novij God 1 100 

Trakākā ballīte Rimicānos 2 250 

Valentīndienas balle 1 100 

Balle pirms gavēņa 1 80 

Laiks dejai 1 100 

Muzeju nakts 1 150 

Tautas mākslas festivāls „Pyurs i Luode” 1 250 

Novada svētki 2 500 

Velošovs 1 100 

Senioru pēcpusdiena 1 100 

Lauksaimnieku balle 1 100 

Pasākums Vecvārkavas estrādē 1 160 

Trakākā ballīte Upmalā 1 150 

Vecvārkavas estrādes sezonas atklāšana 1 200 

Citi  3 250 

Bērniem (Ziemassvētku eglīte) (rotaļu diena) 2 100 

Gadatirgus 1 150 

 

 

Amatiermākslas kolektīvi 
 

Kultūras centrs novada iedzīvotājiem piedāvā radoši pavadīt savu brīvo laiku mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvos un interešu pulciņos. Katrā kultūras iestādē darbojas dažādu nozaru kolektīvi. 

Rožkalnu kultūras namā uz mēģinājumiem sanāk jauktais vokālais ansamblis „Savādi gan” 

(dalībnieku skaits 13), senioru deju kopa „Dzīves virpulī” (dalībnieku skaits 11), Arendoles 

bibliotēkas telpās mēģina folkloras kopa „Dzeipurs” (dalībnieku skaits 8). Vārkavas tautas namā 

darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Melodīva” (dalībnieku skaits 12), senioru deju kopa „Odziņas” 

(dalībnieku skaits 12). 

Upmalas pagasta amatierkolektīvi ir folkloras kopa „Vecvārkava” (dalībnieku skaits 10), deju 

grupa „Pašām patīk” (dalībnieku skaits 8), zēnu vokālais ansamblis (dalībnieku skaits 11) uz 

mēģinājumiem pulcējas Vārkavas vidusskolas zālē, kur norisinās arī šova deju grupas „O.K. dance” 

mēģinājumi (dalībnieku skaits 38), bet Vanagu pamatskolas zālē  uz mēģinājumiem dodas sieviešu 

vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” (dalībnieku skaits 8) un vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Vanagi” 

(dalībnieku skaits 18). 

Novadā darbojas 11 dažāda vecuma un veidu amatierkolektīvi: divi sieviešu vokālie ansambļi, 

viens jauktais vokālais ansamblis, viens zēnu vokālais ansamblis, viens tautu deju kolektīvs, trīs 

folkloras kopas, divas senioru deju kopas, viena šova deju grupa ar kopējo dalībnieku skaitu 149. 

Novadā darbojas trīs neatkarīgi kolektīvi - amatierteātru kopas: Upmalas teātra draugu kopa un 

Vārkavas pašdarbnieku teātris, kā arī jauniešu folkloras kopa ‘’Sudobri’’. 

 

7.9.Vārkavas novadpētniecības muzejs - kultūrvēstures un tūrisma 

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 
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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. 

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

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

sēdē. Muzeja krājumu uz 31.12.2014 veido  601 vienības t. sk. pamatkrājumā 159 vienības, 

jauniegūtas 37 vienības. Galvenais krājuma papildināšanas avots pārskata periodā ir privātpersonu 

dāvinājumi.  

Vārkavas novadpētniecības muzejā 2014.gadā ir divas  patstāvīgās ekspozīcijas. Pirmā -  „ 

Vārkavas pagasts cauri gadu simteņiem”, kurā ir iekļauta informācija par  pirmo tautskola Latgalē 

zemnieku bērniem. Vārkavas novada rokdarbnieku darba istaba, kurā var nodarboties ar aušanu, 

adīšanu, tamborēšanu un apskatīt rokdarbnieču darbus.  Muzeja otrā  patstāvīgā ekspozīcija „Lauku 

sēta” atrodas klēts - muzeja telpās. Muzeja otrajā stāvā atrodas „Radošo mākslu salons”, kurā ir 

izvietoti Vārkavas novada mākslinieku darbi gan vārda māksla, gan foto māksla, gan gleznas, 

zīmējumi, rokdarbnieču un amatnieku darinājumi. 

 

 Muzeja ikdienas un rīkoto pasākumu apmeklētāju kopskaits 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gadā turpinās muzeja - klēts ekspozīciju papildināšana un iekārtošana. Novadpētniecības 

muzejs 2014.gadā piedāvāja jau esošos ekskursiju maršrutus: 

 1. Vārkavas pagasta kultūrvēstures vietas (šo maršrutu var izbraukt arī velotūrisma mīļotāji); 

 2. Ekskursija pa Vārkavas novadpētniecības muzeju; 

 3.Tika piedāvāti apskates objekti arī pa Vārkavas  novada teritoriju.  Pārskata gadā novadītas 

8 ekskursijas, tai skaitā 2 pa novada teritoriju.  

 

Mērķauditorija/ gadi 2014 

Apmeklētāju skaits: KOPĀ 

MUZEJĀ 
707 

302 

t.sk. individuālie 63 

Apmeklējumi  grupās: 139 

t.sk. skolēnu grupas 75 

Izstāžu apmeklētāji 100 

Pasākumos kopā  405 

Barikāžu atceres diena  40 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena  

140 

Lieldienu pasākums pie tautas nama 35 

Muzeju nakts pasākums  10 

Pēterdienas pasākums ezera krastā 

Pilišķos  

60 

Miķeļdienas tirgus  35 

Lāčplēša dienas pasākums  60 

Adventes laika pasākumi 25 
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7.10. Vārkavas novada publiskās bibliotēkas 

 
7.10.1. Upmalas bibliotēka 

Vārkavas novada Upmalas bibliotēka akreditēta 2014. gada 11.jūnijā.  2019.gadā ir kārtējais 

bibliotēkas akreditācijas gads. 

 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 435  

 Reģistrētie lietotāji: 237 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam -110), jaunākajam 

lietotājam – 4 gadi, vecākajam – 86.  

 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2569, 4190. 

 Vidējais apmeklējums mēnesī: 239.  

 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 28 dokumenti.  

 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 12 reizes.  

 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 40 EUR. 

  Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 

                  Eks. EUR 

Pašvaldības līdzekļi 87 720 

Dāvinājumi 53 397 

Projekti 14 109 

 

Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un preses izdevumi. 

Abonētie preses izdevumi: 12 dažādu nosaukumu izdevumi:Annas Psiholoģija, Ieva, Ievas 

Māja, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Ievas Stāsti, Patiesā Dzīve, 

Privātā Dzīve, Una, Praktiskais Latvietis, Novadnieks. Preses izdevumu abonēšanai tika izlietoti 

EUR 451. Dāvināti žurnāli Rīgas Laiks, Latvju Raksti,Kino Raksti, Putni dabā. 

Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi:  

  iespieddarbu izsniegšana uz mājām;  

 iespieddarbu izmantošana lasītavā;  

 konsultāciju un uzziņu sniegšana;  

 internets;  

  Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs ;  

 kopēšana, skenēšana, dokumentu elektroniska nosūtīšana;  

  CD rakstiekārtas; 

  „Lursoft” laikrakstu bibliotēka (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);  

  datu bāze „Letonika” (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā);  

  www.filmas.lv (pieejams tikai publisko bibliotēku tīklā);  

  konsultācijas datora un interneta lietošanā;  

 starpbibliotēku abonements;  

 Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcija "Periodika" .  

Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju rīcībā 

ir 11 darba vietas, 6 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 skeneriss un 1 

multifunkcionālā iekārta. 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

 2012 2013 2014 

Lasītāju skaits līdz 

18.g. 

85 96 92 

Apmeklējums 1550 1048 1050 

Izsniegums 154 191 376 

 

         Darbs ar bērniem notiek sadarbībā ar Vārkavas vidusskolas bibliotēkas bibliotekāri Melitu 

Pastari. Skolas dzīves specifika nosaka, ka, strādājot ar bērniem, jāseko līdzi ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem. Stundu saskaņošana, izbraukumu un ārpusskolas pasākumu norises 

saskaņošana ar bērnu vecākiem un skolas vadību ir skolas bibliotēkās vadītājas pārziņā. Bez 

atsaucības no skolas puses ārpusskolas pasākumi nebūtu iespējami.  

Bibliotekārās stundas notiek abās bibliotēkās, to nosaka stundu tematika. Piemēram, datu bāze 

Letonika ir pieejama tikaim publisko bibliotēku tīklā, skolā tai nav pieejas. Šīs stundas notiek novada 

bibliotēkā. Citu tematu - bibliotēku attīstību no senākajiem laikiem līdz mūsdienām, par bibliotēkas 

iekārtojuma pamatprincipiem, grāmatu satura ilustrācija vai to varoņu veidošana no dažādiem 

materiāliem – šīs stundas notiek skolas bibliotēkā.  

Lielāki pasākumi, atzīmējot  ievērojamu rakstnieku apaļās jubilejas vai kādi citi pasākumi 

 („Drošs internets”), notiek skolas aktu zālē.  

Vārkavas vidusskolas bērni aktīvi piedalās projektā „Bērnu žūrija”, tāpēc tiek iegādāti divi 

grāmatu komplekti. Bērnu žūrijas noslēguma pasākumi ir arī nozīmīgākie  notikumi gada pasākumu 

ciklā. Vēl atzīmējam Dzejas dienas un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumus.  

Viens no jaukākajiem pasākumiem, arī Bērnu žūrijas noslēguma pasākumiem, bija Aglonas 

maizes muzeja apmeklējums mācību gada noslēgumā, kur bērniem bija iespēja piedalīties maizes 

cepšanas procesā. Bērni iepazinās ar dažādiem darbiem, kas nepieciešami maizes tapšanas gaitā, 

klausījās stāstījumu par rudzu audzēšanu un varēja nogaršot Aglonas maizes muzejā ražoto 

produkciju. Šis pasākums bērnos izraisīja vislielāko sajūsmu un atsaucību.  

Labos laika apstākļos pavasaros un rudeņos nodarbības ar bērniem notiek pils parkā, brīvā 

dabā. Bērni var izskrieties un iepazīt Vārkavas muižas parku, pašu pili un uzzināt ko jaunu par 

novada vēsturi.  

               

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Vārkavas novada Upmalas bibliotēkai nav pašai savas mājas lapas. Visa informācija par 

bibliotēkām atrodama novada mājas lapā www.varkava.lv. Turpat mājas lapas fotogalerijā  tiek 

ievietotas pasākumu fotogrāfijas, kur ar pasākuma norises atspoguļojumu var iepazīties jebkurš 

interesents.  

2014. gadā Upmalas bibliotēkā bija pieejamas 3 datu bāzes: NAIS, Letonika un Lursoft 

laikrakstu bibliotēka.  

Datu bāzes tiek izmantotas arī bibliotēkas ikdienas darbā, vācot materiālu novadpētniecībā vai 

krājot kādu citu informāciju, kas nepieciešama bibliotēkas lasītājiem.  
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Novadpētniecības darbs 

2014.gadā novadpētniecības krājums tiek papildināts ar skolēnu veidotajiem zinātniskajiem 

darbiem, kas saistīti ar novada kultūrvēsturi. Šogad novadpētniecības darbā pamatā tika papildinātas 

mapes par novada kultūras dzīvi un jaunajiem zemniekiem.  

 

Projektizstrāde 

Nozīmīgi  projektizstrādē 2014.gadā ir dalība Bērnu žūrija sadarbībā ar Vārkavas vidusskolu. 

Šis projekts arī prasījis lielu ieguldījumu no novada līdzekļiem un novada administrācijas atsaucību. 

Pateicoties dalībai projektā, pieaug lasītāju skaits bērnu un jauniešu vidū. 

 

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece, kas pilda visas bibliotēkas darbam nepieciešamos darbus. Ir 

iegūta augstākā akadēmiskā izglītība – humanitāro zinātņu bakalaura grāds Latvijas Universitātē 

2009.gadā. Pieredzi paplašina arĪ dažādi semināri, ko rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un citas 

institūcijas. 2014.gadā nozīmīgākais pasākums bija Latgales reģiona konference “Lasītprasmes 

veicināšana Eiropā un Latvijā”. 

 

 Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Visplašākā informācija par Upmalas bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem atrodama 

novada mājas lapā www.varkava.lv.  Pamatinformācija par bibliotēku var atrast arī PRG bibliotēkas 

mājas lapā un Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Novada mājas lapas fotogalerijā 

ievietojam vizuālo informāciju par pasākumiem, ko rīko bibliotēkā. Vārkavas novada informatīvajā 

izdevumā”Ozolupe” tiek veidoti jaunieguvumu apskati.  

 

 

7.10.2.Vanagu bibliotēka 

 

 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 290. 

 Reģistrētie lietotāji: 102 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam 26), 

jaunākajam – 5 gadi, vecākajam 83. 

 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2257; 3863. 

 Vidējais apmeklējums mēnesī: 205. 

 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 38 dokumenti. 

 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits parskata gadā: 22 reizes. 

 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 67,6 EUR. 

 Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 Eks. EUR 

Pašvaldības līdzekļi 42 547 

Dāvinājumi 24 129 

Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrība 

- - 

Dāvanu kartes (Grāmata svētki) 5 30,00 

 

http://www.varkava.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Vislasītākā literatūra: 2014. gadā lasītāji vairāk pieprasīja latviešu autoru darbus, detektīvus, 

vēstures un slavenu cilvēku dzīvesstāstus. Lasītākie autori bija Daina Avotiņa, Anna Skaidrīte 

Gailīte, Šarlote Linka.  

Abonētie preses izdevumi: Lasītājiem bija pieejami 5 dažādu nosaukumu preses izdevumi par 

212 EUR. Dāvinājumi no lasītāju puses 6 dažādu nosaukumu preses izdevumi, kā arī pateicoties 

mērķprogrammai 2014. gadā divi izdevumi bija „Rīgas Laiks” un „Putni Dabā”. Bibliotēkas 

apmekētāji labrāt lasa visus bibliotēkā pieejamos preses izdevumus.  

Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: preses izdevumu izsniegšana lasīšanai 

mājās, grāmatu apmaiņa, uzziņu literatūra, bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT  datu bāzi 

Laikrakstu bibliotēka, www.nevs.lv, www.filmas.lv, datorpakalpojumi, bezmaksas WIFI internet, 

SBA, novadpētniecības materiāli, dažādas tematiskās mapes kā arī smelt zināšanas lasot dažādus 

zinātniskos darbus (bakalaura darbus).  

Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju 

rīcībā ir 15 darba vietas, 3 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā atrodas 1 printeris, 1 kopētājs un 1 

multifunkcionālā iekārta.  

Darbs ar bērniem un jauniešiem: Bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Vanagu 

pamatskola tika slēgta 2012. gadā. Bērni bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā. No 102 

bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem 26 ir bērnu un jaunieši līdz 18 gadiem. 2014. gadā bērnu un 

jauniešu literatūras krājums papildināts ar divām grāmatām. Pašiem mazākajiem lasītājiem ir 

izveidots savs sturītis ar atbilstošiem krēsliem, galdu un rotaļlietām.   

Pakalpojumi bibliotēkā bērniem un jauniešiem: 

  Apmācības bibliotēkas krājuma un informācijas apguves prasmē. 

 Sirsnības, radošuma, iztēles veicināšanas pasākumu organizēšana: dziesmotā 

pēcpusdiena „Rotā saule, rotā bite, rotā visa Jāņu zāle”, audio pēcpusdiena 

„Skaistāko pasaku pasaulē”, Ziemassvētku lasījumi pēc E. Virzas grāmatas 

„Straumēni”, pasākums bērniem invalīdiem „Sasildīsim sirsniņas”. 

  Izstādes: „Bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 100”, „Manas brīvās domas 

lidojums”, „Dzejniekam „Jānim Baltvilkam - 75”.  

  Ziemeļvalstu nedēļa, Bibliotēku nedēļa. 

Vārkavas novada Vārkavas vidusskolas audzēkņi bibliotēku apmeklē Projektu nedēļas ietvaros. 

Bibliotēku sev nepieciešamo informāciju iegūst arī Rēzekens Augstskola, Daugavpils Universitātes, 

Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Daugavpils S.Broka mūzikas 

vidusskolas studenti.  

Sniegtās uzziņas un konsultācijas: pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegtas 

30 uzziņas un konsultācijas. 2014. gadā pieprasītākās tēmas bija: autobusu atiešanas laiki, VID 

mājaslapas izmantošana, e-latvenergo piedāvāto pakalpojumu izmantošana, sniegta palīdzība 

vakarskolas 9. klases skolniekam. Sniegtie pakalpojumi: domukentu skenēšana, kopēšana, 

printēšanas. 2014. gadā starpbibliotēku abonomenta kārtā lasītājiem piedāvātas 95 grāmatas, kuras 

tika atvestas no Preiļu Galvenās bibliotēkas, kā arī no Vārkavas novada Upmalas bibliotēkas.  

Novadpētniecība: 2014. gadā turpinājās novadpētniecības mapju papildināšana ar jaunāko 

informāciju par Vanagu bibliotēkas mikrorajonā iedzīvotājiem un notikumiem. 2014. gadā bibliotēka 

atzīmēja un sumināja: 

 Kordiriģenti, mūzikas pedagoģijas maģistri Anitu Zarāni (dz. Vaivode); 

http://www.nevs.lv/
http://www.filmas.lv/
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 Priesteri Antonu Blazeviču; 

 Priesteri Aloizu Dunski; 

 Aktieri Romualdu Ancānu; 

 Ķeramiķi Anitu Bernāni; 

 Tekstilmāklinieci Inesi Mailīti (dz. Bernāne); 

 Priesteri Pēteri Onckuli. 

Vasaras mēnešos bibliotēkā bija aplūkojama novadnieces Lauras Cepurnieces pildspalvu 

kolekcija „Manas dvēseļu izrakstītājas”. Visi novadpētniecības materiāli tiek izmantoti litaratūras 

tematisko izstāžu iekārtošanai un dažādu pasākumu sagatavošanai.  

Tālākizglītība: 21. un 22. martā Preiļu Galvenajā bibliotēkā piedalījos jauno bibliotēku un 

informācijas speciālistu konferendcē „ 4 Can Gurus”. Tās bija divas interesantas un informācijas 

daudzveidības piesātinātas dienas, kuru laikā tika iegūtas jaunas zināšanas. 28. martā tika apmeklēti 

13. Grāmatu svētki Preiļos, saņemtas dāvanu kartes.      

 Gada laikā apmeklēju sešus Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētos seminārus, kuru laikā 

tika runāts par daudziem bibliotēku darbā aktuāliem jautājumiem. Pirmā pusgada noslēguma 

seminārs notika Riebiņu bibliotēkā.  

Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: 2014. gadā bija apskatāmas 33 izstādes, minēšu 

dažus no tiem: 

 „Dzīve turpinās, sāpe paliek” 

 „Iedegsim gaišu sveču liesmu, kā piederības zīmi – Latvijai, zemei un tautas vēsturei 

un ticībai” 

 „Pārdomu un eņģeļu laiks” 

 „Grāmata ar diviem viedokļiem” 

 „Es gribu pacelt acis un klusi pateikties...” 

Notikušie pasākumi bibliotēkā: 

 Pārdomu pēcpusdiena „Atmiņu brauciens no Sibīrijas” 

 Tematiska pēcpusdiena „Dzintras Žuravskas literārais lidojums” 

 Apaļā galda pārrunas par aizvadīto gadu bibliotēkā. 

 Labdarības pasākums „Sasildīsim sirsniņas” un citi.  

18. janvārī kopā ar novada un pārējiem reģiona bibliotekāriem piedalījos akcijā „Gaismas ceļš 

– grāmatu draugu ķēde” Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā Rīgā.  

E-prasmu nedēļas laikā sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru notika e-apmācības. LDC 

elektroniskie pakalpojumi, elektroniska datu ievade un jaunā datu ievades programma. Piedalījās 14 

saimniecības.  

Bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana pārsvarā notiek aprunājoties ar katru individuāli, kā arī 

notiek grupveidā. Galvenokārt aptaujas aktuālākā informācija, kura tiek noskaidrota ir par grāmatu 

iegādi, periodikas abonēšanu.  

Bibliotēkas galvenais darbības mērķis ir būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās 

saskarsmes un novadpētniecības centru Vanagu bibliotēkas mikrorajona iedzīvotājiem.  

 

 



    VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2014.GADU 

 

   30 
 

7.10.3. Vārkavas bibliotēka 

 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 634 

 Reģistrētie lietotāji:184, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -72, 

jaunākajam bibliotēkas apmeklētājam ir 3 gadi, bet vecākajam 78. 

 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2564, 1589. 

 Vidējais apmeklējums mēnesī: 233, dienā 11. 

 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā:  9. 

 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits: 14 reizes. 

 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 42 EUR. 

 

Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 

 Eks. EUR 

Pašvaldības līdzekļi 333 1118 

Dāvinājumi 30 155 

VKKF Bērnu žūrija 14 108 

Grāmatu svētki 9 49 

Mērķprogrammas 7  

 

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

cilvēkam sava gaume. Vecāka gadagājuma lasītājus-vīriešus vairāk interesē vēsture un 

kriminālromāni, sievietes-preses izdevumi, latviešu oriģinālliteratūra, darbspējas vecuma sievietes 

lasa romantiskos romānus, psiholoģiskos romānus, praktisko literatūru. Pirmsskolas vecuma bērniem 

patīk bilžu grāmatas un izteiksmīgs lasījums, sākumskolēnus interesē piedzīvojumi, vidējo skolas 

vecumu piedzīvojumi, fantastika, jaunieši savukārt iecienījuši fantastikas romānus 

Abonētie preses izdevumi: 2014.gadam abonēti 16 preses izdevumi:  Copes Lietas, Dari Pats, 

Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ilustrētā Junioriem, Leģendas, Mans Mazais, 

Praktiskais Latvietis, Pūcīte, Rokdarbu Vācelīte,  Sīrups,  Sīrups Girl, Spicīte,  Vietējā Latgales 

Avīze. Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 423 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 (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā); 

 www.filmas.lv, kas bez maksas izmantojamas tikai bibliotēkā;  

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

 CD rakstiekārtas; tematiskās mapes.  

Kopš 2014.gada bibliotēkā tiek veikta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana. 2014. gadā 

tika veikta pilnīga krājuma rekataloģizācija, veikta krājuma inventarizācija. 

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

lasītājvietas un 4 vietas datorlietotājiem. Bibliotēkā ir 5 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 

multifuncionālās iekārtas ar kopēšanas, printēšanas un skenēšanas funkcijām lāzerprinteris. 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem:  

 2014.gadā bibliotēka atkal piedalās „Bērnu žūrijā” un ļoti patīkami, ka bērni tik ļoti atsaucīgi 

– lai gan bija pieteikušies vairāk bērni, līdz gada beigām palikuši 15 cītīgākie lasītāji, kuriem 

katram jāizlasa un jādod vērtējums 5 grāmatām. Vecāku žūrijā iesaistījušies 5 vecāki. 

 Vārkavas pamatskolas skolēni un skolotāji ņēma dalību 13. Grāmatu svētkos, kas notika 

Preiļos 28.martā, līdz ar to bibliotēka saņēma dāvanu kartes 50 EUR vērtībā grāmatu iegādei 

 Bibliotēku nedēļas „Informēts un vesels!” ietvaros skolēni tika iesaistīti diskusijā „Veselīgs 

dzīvesveids manā ģimenē”, kurā piedalījās ģimenes ārsta palīgs Valentīna Vaivode, kas 

skolēniem pastāstīja par veselīgu uzturu, higiēnu, fiziskajām aktivitātēm un atkarībām.  

 Pirmsskolas bērni iepazinās ar bibliotēku – cik daudz grāmatu, datoru, kur atrodamas bērnu 

grāmatas, iepazinās ar jaunākajām grāmatām. Protams, neiztikām bez zīmēšanas. 

 Kopprojekta „Mani draugi-dators un grāmata” laikā 1.-2.kl. un 4.-5.kl. skolēni bibliotēkā 

veica grāmatu izpēti – praktiski darbojās ar svarīgāko grāmatas datu – autors, nosaukums, 

izdošanas gads, vieta, ilustrators, lpp. skaits u.c - meklēšanu. 

 Interesants un nedaudz citāds izvērtās dzejas dienu pasākums. Pēcpusdienā skolēni kopā ar 

skolotājiem, izveidojot „grāmatu tārpiņu” un dziedot Renāra Kaupera Joka pēc alfabēts 

devās uz 5 dzejas pieturām, kuras bija izvietotas dažādās vietās – uz saliņas, pie laternām, 

jauniešu centrā un tautas namā. Katrā no dzejas pieturām bija jāveic dažādi ar dzeju saistīti 

uzdevumi. Pasākums noslēdzās muzikālajā pieturā ar dziesmām, kuras skandinot skolēni 

aizgāja uz skola.  

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Troļļi Ziemeļos” 1.-4.kl. ietvaros 1.-.4.klašu skolēniem 

notika K.Guettler Briesmonīšu tracis fragmenta lasījumi. Pēc izlasītā, protams, notika 

diskusija par īstiem draugiem un draudzību. Pēc tam bērni no veidojamās masas centās 

izgatavot trollīšus – kādu nu kurš iedomājās. 5.-7.klašu skolēniem bija iespēja iejusties troļļa 

ādā, piemērot īstu troļļa ādu un ausis. Bērni lasīja fragmentu no T. Jansones grāmatas „Tētis 

un jūra” un šī darba iespaidā tapa bērnu zīmējumi, kuri bija apskatāmi bibliotēkā. 8.-9.klašu 

audzēkņi lasīja fragmentu no H. Ibsena lugas Pērs Gints. Diskutējām par Norvēģijas troļļu 

līdzībām ar latviešu tautas pasakās sastopamajiem mošķiem. Kā uzzinājām, teiciens „Še 

pieci” troļļiem neder, jo tiem ir tikai 4 pirksti. 

Sniegtās uzziņas un konsultācijas: 109. Pieprasītākās tēmas- datora un interneta lietošana; 

LDC, LAD izmantošana, VID pārskatu, deklarāciju sagatavošana; ibankas lietošana; e-Latvija 

izmantošana (dzīvesvietas deklarēšana, kadastra ziņas u.c.); elektrības starta tarifu izlietojums, 

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. 2014.gadā bibliotēkā bija apskatāma 1 

novadpētniecības izstāde „Novadniekam, dzejniekam Albertam Spoģim - 90”. 

Tālākizglītība: 2014.gadā bibliotekāre apmeklēja 6 Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotos 

seminārus, apmācības. 16.maijā kopā ar citiem bibliotēku vadītājiem piedalījāmies Preiļu Galvenās 

bibliotēkas organizētajā mācību seminārā par jaunumiem e-vidē. Praktiskajās nodarbībās gada 

nogalē Preiļu reģionālā Mācību centra klasē, LMT atbalstītā projekta „Mūsdienīga bibliotēka- 

izglītotas sabiedrības garants” ietvaros iepazināmies un darbojāmies ar planšetdatoriem un e-grāmatu 

lasītājiem. 

Rīkotās izstādes: bibliotēkā bija apskatāmas 8 tematiskās un 4 jaunieguvumu izstādes. 

Visvairāk apmeklētās „Par veselīgu dzīvesveidu”, „Troļļi Ziemeļos”, jaunieguvumu izstādes. 
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7.10.4. Arendoles bibliotēka 
 

Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 370. 

Reģistrētie lietotāji: 79, no tiem vecumā līdz 18 gadiem: 12. 

Apmeklējumi un izsniegumu skaits gadā: 439; 1407. 

Vidējais izsniegums uz vienu lasītāju: 58. 

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju: 69 EUR. 

 

Krājuma papildināšana pārskata gadā: pašvaldības līdzekļi – 520 EUR, grāmatām – 204, 

periodiskie izdevumi – 316. 

Vislasītākā literatūra: daiļliteratūra un periodiskie izdevumi. 

Abonētie preses izdevumi: Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve, 

Leģendas, MMD, 100 Labi Padomi, Zintnieks, Vietējā, Latgales Avīze, Ievas Stāsti. 

Sniegtas uzziņas un konsultācijas: 30 (pārsvarā novadpētniecībā, gadskārtējo svētku 

svinēšana; valsts svētku atzīmēšana, ģimenes svētki, u.c.) 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu apmaiņa, preses izdevumi, uzziņu sniegšana, 

interneta pakalpojumi, datora pakalpojumi, GBA pakalpojumi, citātu kartotēka un tematiskās mapes, 

Lursoft un datu bāzi Letonika (pieejama tikai publisko bibliotēku tīklā). 

Darba vietu un datoru skaits, materiāli, tehniskais nodrošinājums: bibliotēkā lietotāju 

rīcībā ir 15 darba vietas, 5 no tām pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 2 multifunkcionālās 

iekārtas. Interneta pieslēguma veids – patstāvīgais un bezvadu. 

Novadpētniecība: ir viens no galvenajiem bibliotēkas darba virzieniem. Nepārtraukti tiek 

veikta novadpētniecības mapju papildināšana ar jaunāko informācijai par Vārkavas novadu, 

iedzīvotājiem un notikumiem.16 personāliju mapes ievērojamiem novadpētniekiem: Aivaram 

Bramanim, Janīnai Kursītei, Antonam Kursītim, Henriham Somam, Albertam Sarkanim, Zinaīdai 

Grīnfeldei, Jurim Pabērzam, u.c. Maijā un jūnijā apmeklētāji varēja iepazīties ar literatūras izstādēm 

novadpētniecei, Rundāles pils restaurātorei, Zinaīdai Grīnfeldei un novadpētniekam, dārzniekam 

Sebastianam Pabērzam. 

Folkloras kopa „Dzeipurs”, kur darbojas arī bibliotēkas vadītāja, aktīvi koncertē gan novadā, 

gan ārpus teritorijas. 

12.jūlijā Arendolē notika jau tradicionāls pasākums „Pie atmiņu ugunskura”. Tas pulcināja 

attālos novadniekus, skolotājus no bijušās pamatskolas, skolniekus un citus vietējos iedzīvotājus jau 

astoto reizi. Skaistas un pozitīvas atmiņas par dzimto vietu glabā daudzi, bet ciemiņi stāsta arī par 

saviem panākumiem. 

Pasākumu papildināja Antona Salīša dekoru izstāde „Kārklu simfonija latvju rakstos”. 

Folkloras kopa „Dzeipurs”, kas darbojas bibliotēkas telpās, turpina latgaliešu tautas tradīciju 

saglabāšanu.  

Izstādes: iekārtota izstāde „Labs darbs dzīvo un izglīto nākamo paaudzi”, „Rakstniecei 

Dzintrai Žuravskai – 75”, „Sveču diena, Dzejniecei Annai Rancānei – 55”, „Nav manā valodā vārda 

– laime” /A.Rancāne/. 

Vārkavas novada mākslinieku darbu izstādes: „Skaista mana tēvu zeme”; „Netveramais un 

neatkārtojamais mirklis”; „Tēlniekam Kārlim Zemdegam – 120”; „Lieldienas ir saules svētki”; 

„Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 100”, „Dzīvīte, dzīvīte šupojos Tevī” /J.Klīdzējs/; „Rakstniecei 

Evai Mārtužai – 60”; „Latvijas republikas proklamēšanas gadadiena”; „Mārtiņdiena” (tradīcijas, 

ticējumi); tematiskais pasākums veltīts Lāčplēša dienai „Iededziet svecīti Latvijai, iededziet 

Tēvzemei to, lai Debesu Tēva svētība pār tautu un zemi šo nāk”. 

 

Tālākizglītība: apmeklēti 7 Preiļu GB organizēti semināri: martā 13. Novadu grāmatu svētki 

Preiļos. Interesanti bija izbraukuma seminārā Riebiņu novada CB. Novembrī bibliotēkas vadītāja 

piedālījās Latgales reģiona konferencē „Lasīt prasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”. 
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7.10.5. Rožkalnu bibliotēka 

 
 Iedzīvotāju skaits mikrorajonā: 372. 

 Reģistrētie lietotāji: 122 (no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam-29), jaunākajam 

lietotājam – 4 gadi, vecākajam – 89. 

 Apmeklējumu un izsniegumu skaits pārskata gadā: 2541; 2761. 

 Vidējais apmeklējums mēnesī: 232. 

 Vidējais izsniegums uz 1 lasītāju pārskata gadā: 23 dokumenti. 

 Vidējais viena apmeklētāja bibliotēkas apmeklējuma skaits pārskata gadā: 21 reize. 

 Uz vienu lasītāju iztērētā naudas summa pārskata gadā: 61.35 EUR. 

 Krājuma papildināšana pārskata gadā:  

 Eks. EUR 

Pašvaldības līdzekļi 65 568.89 

Dāvinājumi 35 170.11 

Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrība 

9 64.25 

Apmaiņas krājums 7 1.02 

 

Vislasītākā literatūra: 2014.gadā lasītāji vairāk pieprasīja latviešu autoru darbus, detektīvus 

un slavenu cilvēku dzīvesstāstus. Lasītākie autori bija Dž. Devero, K. Doda, Š. Linka. 

Abonētie preses izdevumi: lasītājiem bija pieejami 18 dažādu nosaukumu preses izdevumi, 

arī 2014. gadā divi no tiem - Rīgas Laiks un Putni Dabā, bija lasāmi pateicoties mērķprogrammai. 

Lasītākie preses izdevumi bija – laikraksts Novadnieks, žurnāli - Ieva, Privātā Dzīve, Leģendas, 

Dārza Pasaule, Ievas Dārzs, Ievas Māja un Una. Preses izdevumu abonēšanai 2014. gadā tika 

izlietoti 352 EUR. 

Bibliotēkas piedāvātie bezmaksas pakalpojumi: preses izdevumu izsniegšana lasīšanai 

mājās; grāmatu apmaiņa; uzziņu literatūra; bezmaksas datu bāzes Letonika un LURSOFT datu bāzi 

Laikrakstu bibliotēka www.nevs.lv; filmas.lv; datorpakalpojumi; biroja pakalpojumi; internets, 

bezvadu internets; SBA; novadpētniecības materiāli; dažādas tematiskās mapes; Skype. 

Darbvietu un datoru skaits, materiāli tehniskais nodrošinājums: bibliotēkas apmeklētāju 

rīcībā ir 12 darba vietas, 4 no tām ir pie datoriem. Bibliotēkā ir 1 printeris, 1 kopētājs un 1 

multifunkcionālā iekārta.  

Darbs ar bērniem un jauniešiem: bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā skolas nav, Rimicānu 

pamatskola tika slēgta 2009. gadā. Bērni bibliotēku vairāk apmeklē skolas brīvlaikā, pēc atgriešanās 

no mācībām Vārkavas vidusskolā ikdienā šeit iegriežas tikai tie, kuri dzīvo tepat, Rimicānu centrā. 

No 122 reģistrētajiem lasītājiem 29 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 

2014.gadā bērnu un jauniešu literatūras krājums papildināts ar 13 grāmatām. 

Ēnu dienā bibliotēkā bija pieteikusies viena ēna, kura iepazinās ar bibliotekāra profesiju, 

uzzināja, kur var mācīties, lai kļūtu par bibliotekāru un iepazina ikdienas darbu. 

Pavasarī bibliotēkā ciemojās Vārkavas vidusskolas 4. klases skolēni kopā ar audzinātāju, viņi 

apskatīja bibliotēkas grāmatu krājumu, ielūkojās novadpētniecības mapēs un izpētīja pirmo inventāra 

grāmatu un citus vecos dokumentus. 

2014. gadā turpinājās sadarbībaar Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu Zīļuks un 

Sprīdītis audzēkņiem. 

Janvārī bērniem tika piedāvāta izstāde par godu Margaritas Stārastes 100. dzimšanas dienai, 

bērni kopā ar audzinātājām ciemojās bibliotēkā un ar interesi klausījās stāstījumu par pasaku 
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vecmāmiņu, kopā klausījāmies pasakas un,  izmantojot portālu youtube.com,  skatījāmies kā 

māksliniece ilustrēja savas grāmatas. 

Bibliotēkas nedēļas laikā Rimicānu PII audzēkņi zīmēja zīmējumus par tēmu „ Kas dzīvo 

bibliotēkā ?”. Pēc tam bibliotēkas telpās tika izlikta izstāde un visi apmeklētāji varēja apskatīt šos 

zīmējumus. 

Maijā bija apskatāma izstāde veltīta pasaku un dzejoļu autorei Mārai Cielēnai „ Man patīk 

rakstīt ...”. Notika skaļā dzejas lasīšana pie grupiņas Zīļuks audzēkņiem. Augustā varēja iepazīt 

trollīša Mumina radītājas Tūves Jansones radošo darbību. 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas laikā, kura norisinājās no 10. – 16. novembrim, tēma bija 

Troļļi Ziemeļos, rītausmas stundas laikā ciemojos pie Rimicānu PII grupiņas Sprīdītis audzēkņiem. 

Izrunājām visu par un ap troļļiem. Izrādījās, ka troļļi ir briesmīgi nejaucēni - bieži vien sajauc rotaļu 

telpu, paslēpj lietas un dara citas nejaukas lietas. Bērni ar interesi noklausījās Siselas Bēe grāmatu 

par trollēnu Pajas un Pako piedzīvojumiem „Dziļi mežā”, izkrāsoja troļļu zīmējumus. Bibliotēkā bija 

skatāma arī izstāde par troļļiem. 

Visčaklākie grāmatu lasītāji bija tieši pirmsskolas vecuma bērni, vēl nedaudz lasa arī jaunākā 

skolas vecuma bērni, bet vidusskolas audzēkņi nemaz. Varbūt tas ir tāpēc, ka Vārkavas vidusskolas 

bibliotēkā ir liela grāmatu izvēle. 

Sniegtās uzziņas un konsultācijas: Pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem tika sniegta 91 

uzziņa un konsultācija. 2014. gadā pieprasītākās tēmas bija: 

 maksājumu veikšana internetbankās; 

 autobusu atiešanas laiki; 

 VID mājaslapas izmantošana ;  

 apsveikuma dzejas rindas dažādiem svētkiem; 

 iespieddarbu sameklēšana par konkrētu tematu; 

 e-latvenergo piedāvāto pakalpojumu izmantošana; 

 iespieddarbu meklēšana elektroniskajā katalogā; 

 pielikumu pievienošana e-pastam utt. 

Arī šogad ļoti pieprasīts pakalpojums bija dokumentu skenēšana, kā arī bija jāsniedz vairāk 

konsultāciju, kā veikt maksājumus dažādās internetbankās. 

Šogad starpbibliotēku abonementa kārtā lasītājiem tika piedāvātas 24 grāmatas. 18 grāmatas 

tika atvestas no Vārkavas novada Arendoles un 6 -  no Upmalas bibliotēkas.  

Novadpētniecība: 2014. gadā turpinājās novadpētniecības mapju papildināšana ar jaunāko 

informāciju par Vārkavas novadu, iedzīvotājiem un notikumiem. Tika pārskatīti preses izdevumi, 

izmantota LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka un  arī periodika. lv atrodamie materiāli par 

Rožkalnu pagastu. 

Martā Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēkai bija 65. dzimšanas diena un tai par godu bija 

izveidota izstāde, kur varēja ieskatīties bibliotēkas vēsturē, aplūkot pirmo inventāra grāmatu, 

publikācijas par bibliotēku utt. 

Aprīlī bija skatāma izstāde novadniekam un aktierim Romualdam Ancānam – 70, jūnijā 

dzimšanas diena bija vēl vienam novadniekam - literātam, literatūrvēsturniekam un kritiķim 

Viktoram Munduram – 100. 

Tālākizglītība: 21.un 22. martā Preiļu Galvenajā bibliotēkā piedalījos  jauno bibliotēku un 

informācijas speciālistu konferencē 4 CanGurus. Tās bija divas interesantas un piesātinātas dienas, 

kuru laikā tika iegūtas jaunas zināšanas un jauni draugi, notika pieredzes apmaiņa un tika iepazīti 

daudzi interesanti cilvēki. Patika pirmās dienas noslēgums, bija labi būt starp savējiem un just 

kopības sajūtu. 
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28. martā tika apmeklēti 13. Grāmatu svētki Preiļos, programma kā vienmēr bija saistoša, īpaši 

patika Ilonas Balodes un Rolanda Ūdra stāstījums par ceļojumu uz Pekinu, kā arī svētku izskaņas 

muzikāls pielikums „Lai tu mazāk klusētu un skumtu...”. 

28. novembrī tika ņemta dalība arī Preiļu Galvenās bibliotēkas un Bērnu literatūras nodaļas 

sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē organizētajā Latgales reģiona konferencē“ Lasītprasmes 

veicināšana Eiropā un Latvijā ”. Bija interesanti klausīties ciemiņu no Lietuvas uzstāšanos, uzzināt 

citu pieredzi lasīšanas pasākumu organizēšanā, apzināt savādākas darba formas, ļoti patika Dubultu 

bērnu bibliotēkas vadītājas Ingūnas Radziņas uzstāšanās ar tēmu  Ienākt bibliotēkā caur leļļu mājas 

logu. Viņa bija ļoti atraktīva un arī viņas gatavotās lelles bija interesantas. 

Gada laikā apmeklēju 5. Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētos seminārus, kuru laikā tika 

runāts par daudziem bibliotēku darbā aktuāliem jautājumiem. Kā jau ierasts pirmā pusgada 

noslēguma seminārs bija izbraukuma seminārs, šoreiz tas notika Riebiņos. Prieks, ka Riebiņu novada 

Centrālā bibliotēka tikusi pie jaunām, plašām telpām. Bija sagatavota jauka kultūras programma. 

Tāpat šajā pārskata periodā Preiļu GB notika divi mācību semināri, par darbu ar bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE, iepazīšanās un darbs ar modernajām tehnoloģijām mācību klasē. 

Izstādes, svarīgākie notikumi, pasākumi: 2014.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 23 izstādes, 

minēšu dažas no tām - „Šī diena vēl mana’’ , rakstniecei Dzintrai Žuravskai 75. dzimšanas dienā; 

Margaritas Stārastes  100 dzimšanas dienai veltītā izstāde;  „Dzeja sievietei”; dzejniekam un 

rakstniekam Viktoram Kalniņam -75 „Sarežģītais zvirbulēns Viks”; Latgales dzejniecei un 

publicistei Annai Rancāne – 55 „Vasali Latgolā !” ; dzejniekam Jānim Peteram 75 dzimšanas dienai 

veltītā izstāde „Debesīs jau tālu snieg...”; dzejnieka Jāņa Baltvilka 70 gadu jubilejas izstāde „... 

vasaras vidum ir debesis pāri, un man it nekur nav jāiet...”; gleznotājai maijai Tabakai – 75 

„Noslēpumainā sava ceļa gājēja” utt.  

18. janvārī kopā ar novada un pārējām reģiona bibliotekārēm piedalījos akcijā „Gaismas ceļš- 

Grāmatu draugu ķēde” Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā Rīgā. Nododot grāmatas no rokās 

rokā, pieskandinājām jauno Gaismas pili ar skanīgām latgaliešu dziesmām. 

E- prasmju nedēļas laikā sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru notika e-apmācības LDC 

elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades programma. 

Bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana pārsvarā notiek aprunājoties ar katru individuāli, šajā 

pārskata periodā Bibliotēku nedēļas laikā apmeklētājiem tika piedāvāts aizpildīt aptaujas anketu, 

kurā bija jautājumi par bibliotēkas darba laiku, piedāvātajiem pakalpojumiem, par telpu vizuālo 

noformējumu, krājuma kvalitāti.  

 
 

7.11.Vārkavas vidusskola 

 
2014./2015. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 133 skolēni. Pirmsskolu apmeklēja 11 

bērni.  

2014./2015.mācību gadā skola īstenoja šādas izglītības programmas:  

 pirmskolas izglītības programmu,  

 vispārējās pamatizglītības programmu,  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
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2014./ 2015.mācību gadā skola izgāja akreditācijas procedūru un saņēma skolas un programmu 

akreditācijas apliecības uz 6 gadiem. 

  Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistījās skolas padome, vecāku pašpārvalde, metodiskā 

padome un skolēnu pašpārvalde.  

Skolā darbojās atbalsta personāls – psihologs, logopēds un medicīnas darbinieks.  

Sākumskolas skolēniem tika nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības.  

Visiem skolēniem tika nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Šo nodarbību mērķis bija 

sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī atbalsts talantīgiem skolēniem, lai 

paplašinātu viņu zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās.  

Skolēniem  bija iespēja attīstīt savas spējas daudzveidīgās interešu izglītības programmās. 

Skolā darbojās folkloras kopa „Vālodzīte”, 5.-9. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālais ansamblis, 

vidusskolas meiteņu ansamblis, 1.-4. klašu koris, dabas skola, līderības skola, kokapstrāde, jaunie 

satiksmes dalībnieki, hobijdarbnīca, traktormācība, sporta, fizikas un bibliotēkas pulciņi.  

Skolas vidējā atzīme bija 6,43 balles. Mācību gadu noslēdzot,  7 balles un augstāk mācību 

priekšmetos ieguva 14%  skolēnu. Vidējā atzīme  augstāka par 7 ballēm, bija  34 % skolēnu. 

Skolai bija labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 2014./2015. mācību gadā skolēni 

aktīvi piedalījās starpnovadu olimpiādēs, kopumā tajās iegūstot 17 godalgotas vietas:  

 1. vietu - 1 skolēns;  

 2. vietu - 4 skolēni;  

 3. vietu - 5 skolēni;  

 atzinību - 7 skolēni.  

8. klases skolnieks piedalījās atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē valstī un ieguva 

atzinību. 

10. klases skolniece starpnovadu krievu valodas konkursā „Diskusiju klubs” izcīnīja 2. vietu. 

10. klases skolniecei starpnovadu skatuves runas konkursā „Saules un mēness gaismā”- 2. vieta.   

3. klases skolniece piedalījās starpnovadu konkursā „Mazs bij` tēva novadiņš, bet diženi 

turējās!” un ieguva 3. vietu. 

12. klases skolniece  piedalījās LU klātienes konkursā „Ēd ar baudu, domā par dabu!” un 

ieguva 2. vietu.  

3. klase skolniece  piedalījās  žurnāla „Astes” rīkotajā komiksu konkursā, kur ieguva 3. vietu.  

Eiropas Valodu dienā izsludinātajā konkursā „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”, Latviešu 

valodas aģentūra starp labākajiem skolēnu darbiem ir atzinusi 11. klases skolnieces  darbu, kurš 

publicēts literāro darbu krājumā. 

12. klases skolniece piedalījās Vislatvijas jaunrades darbu konkursā „Kā būtu, ja mēs varētu 

pārlēkt savai ēnai?”, kurš bija veltīts R. Mūka piemiņai.  

2.- 11. klašu skolēni, kopskaitā 20, piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”. 

Mūsu skolas folkloristi piedalījās starpnovadu rotaļnieku konkursā „Lielais rotaļnieks”. 1 

skolniece ieguva 1. pakāpes diplomu un 2- 2. pakāpes diplomus. 

4 stāstnieki piedalījās Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” un 

uzrādīja labus rezultātus, iegūstot, 2-1. pakāpes diplomus un 2-2. pakāpes diplomus. Valsts konkursā 

1 skolēnam – 1.pakāpes diploms un Latvijas stāstnieku ķēniņš un 1 skolniekam – 2. pakāpes 

diploms. 
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2 skolēni piedalījās valsts stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2015”, abi dalībnieki ieguva 

1.pakāpes diplomus, no kuriem viens dalībnieks ieguva Ekselentā smīdinātāja titulu un otrs  

dalībnieks - Dižā smīdinātāja titulu.  

Skolas labākie dziedātāji piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015”. 

Vidusskolas meiteņu ansamblis ieguva - 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Latgales novada vokālās 

mūzikas konkursu. 5.-9. klašu meiteņu ansamblis, zēnu vokālajam ansamblis un tercets – 2.pakāpes 

diplomu.  

Tradicionālajā dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” piedalījās 4 skolnieces,  

ieguva 3-1. pakāpes diplomus un 1-2.pakāpes diplomu,  valstī viena skolniece ieguva -1. pakāpes 

diplomu.  

Folkloras kopa „Volyudzeite” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 

Dienvidlatgales novada skatē un ieguva 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Skolā notika projektu nedēļa, kuras tēma bija „Mana skola”. Projektu nedēļas laikā skolēni 

tikās ar bijušajiem absolventiem, aizpildīja atmiņu kartes, vāca mācību grāmatas, burtnīcas un citas 

ar skolu saistītas lietas. Savāktie eksponāti tika nodoti topošajam skolas muzejam, kura telpas 

izremontētas, piedaloties LAD projektā. 

1.-9.klašu skolēni piedalījās projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

Piedaloties projektā publiskā augļu dārza stādīšana, pie skolas iedestīti jauni augļu un ogulāju 

krūmi.  

Notika drošības diena „Esi drošs! ”, skolā bija ieradušies darbinieki no Latgales reģiona 

pārvaldes kārtības policijas biroja. Skolēni varēja atkārtot dažāda veida drošības noteikumus, 

noskatīties video par drošību, iepazīties ar policistu ekipējumu, dažāda veida transporta līdzekļiem.  

Ar īpašu jautrību pagāja Miķeļdienas un Jura dienas gadatirgus, kad nu katrs tirgoties gribētājs 

varēja pārdot savu saražoto produkciju.  

 Pēc vecāku iniciatīvas skolā notika  radošā darbnīca „Telpu rotājumi Ziemassvētkos”. 1.-4. 

klašu koris  piedalījās ikgadējā  koncertā Aglonā. 

 Nozīmīgākie un neparastākie pasākumi: 

 Dzejas dienas pasākums „Es uzzīmēju savu sapņu valsti”; 

 Ziedu paklāja „Baltijas ceļam- 25”; 

 sēņu izstāde; 

 Olimpiskā diena; 

 dalība Zinātnieku nakts pasākumos Rēzeknē; 

 „Melnās kafijas vakars”; 

 nozīmīgāko novada vietu izgaismošana; 

 spēle „Es mīlu tevi, Latvija!”; 

 „Garās pupas” ekskursija uz Rīgu; 

 vakarēšana Vārkavā; 

 pasākums „Kopā par labāku internetu”; 

 akcija „Skaistākais putnu būrītis” (izgatavoti 37 putnu būrīši);  

 konkurss „NVO erudīts”; 

 spēle „Orientēšanās zinību pasaulē- Kas? Kur? Kad?”; 

 pasākums „Siera ceļš”; 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150603&app=1&c=viview&s=viview&rc=viview&dc=&euip=159.148.6.148&pvaid=951128e2acb449e6a77c69c36ffc63e9&dt=Desktop&fct.uid=bd9627c8a135431e9c2c5263356c1d5b&en=mLNJlemm0KVJE6tx83iRbAHMVaHtXwNwpKjLs3T34lfHttmChNn0g0nL3ZSa8eBz&du=dziedundejo.lv&ru=http%3a%2f%2fdziedundejo.lv%2f&ap=2&coi=771&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=951ECCE0D7B92A5547B1159E8F5408B4
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150603&app=1&c=viview&s=viview&rc=viview&dc=&euip=159.148.6.148&pvaid=951128e2acb449e6a77c69c36ffc63e9&dt=Desktop&fct.uid=bd9627c8a135431e9c2c5263356c1d5b&en=mLNJlemm0KVJE6tx83iRbAHMVaHtXwNwpKjLs3T34lfHttmChNn0g0nL3ZSa8eBz&du=dziedundejo.lv&ru=http%3a%2f%2fdziedundejo.lv%2f&ap=2&coi=771&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=951ECCE0D7B92A5547B1159E8F5408B4
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 Krāsu nedēļa „Raibais pavasaris 2015”; 

 jauniešu darbnīca „Vēlmes un vajadzības”; 

 koncerts veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai. 

Projekta ietvaros bērnu folkloras kopai “Volyudzeite” tika iegādāti skatuves tērpi. 

Skolas kolektīvs iesaistījās apkārtnes sakopšanas talkās. Mācību gada laikā skolēni devās 

mācību ekskursijās, pārgājienos, pētot dzimto zemi, veselīgas atpūtas iespējas.  

Skolas bibliotēka - palīgs un atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesa sekmīgai 

nodrošināšanai, klašu audzinātājiem ārpusklases pasākumu sagatavošanā un bibliotēka organizēja arī 

dažādus izglītojošus pasākumus, konkursus un izstādes. 

Kā jau katru gadu arī pagājušā gadā tika dots starts ilggadējam un ļoti populāram projektam 

„Bērnu žūrija”, kurā šogad piedalījās 68 skolēni. Notika  tradicionālais krustvārdu mīklu maratons 

„Lielais gudrinieks”. Klātienes krustvārdu mīklu risināšanas konkursā uzvarētāja - 3. klases 

skolniece. 

Skolēni piedalījās A. Sakses daiļradei veltītajā zīmējumu konkursā. 

Skolas labākie daiļlasītāji piedalījās Aspazijas un Raiņa 150 – gadei veltītajā skatuves runas 

konkursā „Saules un Mēness gaisma”. 

Kuplā skaitā tika apmeklēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra 

lasītveicināšanas projekta „Bērnu žūrija” noslēguma pasākums. Prieks, ka šajā projektā aktīvi bija 

iesaistījušies arī skolēnu vecāki  

2.,3.,4.klases skolēni piedalījās  novadu 14. Grāmatu svētkos. Skolēni darbojās 

skaistumnoslēpumu praktiskajās nodarbībās un pavāru radošajās darbnīcās.  

Visa mācību gada garumā skolā norisinājās dažādi sporta pasākumi. Rudenī notika skrējiens 

„Vārkavas bezceļi”, turnīri volejbolā, basketbolā, novusā un  „Vārkavas balva-2015”  izcīņa. 

Starpnovadu „Lāses kausa” izcīņā vecākā jauniešu grupa ieguva 1. vietu un ceļazīmi uz 

finālsacensībām Rīgā. Sporta sacensībās individuāli izcīnītas ļoti daudzas godalgotas vietas un 

uzlaboti 3 skolas rekordi. 

Skolotāji apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus un devās pieredzes apmaiņas 

braucienā pie citu novadu pedagogiem.  

 
 

7.12.Vārkavas pamatskola 

 
Skolas vadību nodrošina skolas direktors un direktora vietnieks izglītības jomā mācību darbā. 

Skolā strādā 13 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Apkures sezonas laikā skolas katlumājas darbību 

nodrošina 4 sezonas kurinātāji. 

2014./2015. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāka 34 skolēni un 20 pirmskolas grupiņas 

bērni. 

2014./2015.mācību gadā skolā realizē divas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas un 

akreditētas izglītības programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma, 

 Pamatizglītības programma. 

Skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistās: 

  skolas padome; 

  metodiskā komisijas; 
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  skolēnu pašpārvalde, 

  vecāku biedrība „Pūces māja”, 

  Vārkavas mazpulks „Avotiņi”. 

Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds un bibliotekārs. Skolas psihologs un 

logopēds aktīvi sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem. 

Visiem  skolas skolēniem un pirmsskolas bērniem pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas. 

Dome no budžeta skolēniem un 5-6gadīgajiem bērniem EUR 28.00 vērtībā sedz mācību grāmatu un 

mācību piederumu iegādi. Visām klasēm un pirmsskolas grupiņām Vārkavas novada dome sedz 

transporta izdevumus mācību ekskursijām. 

Skolēniem tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Individuālā darba nodarbības jeb 

konsultācijas tiek piedāvātas visos skolas izglītības programmās iekļautajos mācību priekšmetos pie 

visiem skolotājiem. Konsultāciju mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās, kā arī 

talantīgiem skolēniem, lai paplašinātu viņu zināšanas un prasmes un palīdzētu sagatavoties dalībai 

olimpiādēs, konkursos, projektos un sacensībās. 

 Vārkavas pamatskolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas arī daudzveidīgās interešu 

izglītības programmās: mūzikas, noformēšanas, zīmēšanas, izteiksmīgās runas, kokapstrādes un 

jauno satiksmes dalībnieku pulciņos. Darbojas folkloras kopa „Žubītes”. 2014./2015.mācību gadā 

interešu izglītības programmas apmeklē 100 %  izglītojamo. 

2014./2015. mācību gadā 12 skolēni  piedalījušies starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,  

kopumā tajās iegūstot: 

 vienu 1.vietu, 

 divas 3.vietas. 

Aktīvi sportojam. Skolēnu rudens komandu krosa sacensībās Aglonā iegūta 3.vieta. 

Projektu nedēļa skolā tika veltīta tēmai „Vārkavas pamatskolai 170 !”. Pētījām skolas vēsturi un 

gatavojāmies skolas jubilejas koncertam un absolventu salidojumam, kurš notika 02.05.2015. 

Salidojumā pie skolas tika iestādīts peoniju dārzs. Papildinājām skolas publiskā dārza stādījumus. 

Tagad pie skolas aug 10 sarkanās lielaugļu lazdas, 2 ēdamie pīlādži, ābele, bumbiere, ķirsis un 

aronija. Tiek kopts un papildināts garšaugu dārziņš. 

 

 

7.13. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde 

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 

01011111) īsteno bērni vecumā no 1,5 – 7 gadu vecumam trijās grupiņās – „Cālīši”, „Zīļuks” un 

„Sprīdītis”. 2014./2015.mācību gadā uz 1.septembri iestādi apmeklē 28 bērni, bet mācību gada 

beigās 32 bērni. 

          Prioritātes pirmsskolas izglītības iestādes attīstībai: 

 sakoptas, estētiskas un drošas vides uzturēšana, 

 efektīva zināšanu un prasmju apguves nodrošināšana ar integrētu pieeju rotaļnodarbībās, 

pamatojoties uz pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktām prasībām, 

 pedagogu meistarības celšana, 

 sadarbības pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs. 

Bērnu aprūpi un pedagoģisko procesu nodrošina profesionāla pedagogu un tehniskā  

personāla savstarpēja sadarbība. 

             Divām pirmsskolas izglītības skolotājām iegūta pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, 

apmeklējot B programmas kursus. Viena skolotāja studē profesionālajā maģistra studiju programmā 

„Izglītība”. 

             Visu mācību gadu bērniem notiek individuālas logopēda un psihologa konsultācijas, kā arī 

tikšanās ar medicīnas darbinieci. 
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             Pedagogu kolektīvs turpināja pilnveidot vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes 

dzīvē – vecāku kopsapulces, tikšanās ar pedagogu atbalsta personālu un medicīnas darbinieci, vecāku 

piedalīšanās svētkos un jautrajos brīžos. Sadarbībā ar biedrību „Dzintars 2007” tika noorganizēta 

radošā darbnīca vecākiem „Ziemassvētkus gaidot” nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” 

finansiāli atbalstītā biedrības projekta „Prieks kopā darboties Rimicānos” ietvaros, kā arī labdarības 

akcija Rožkalnu pagasta vientuļajiem pensionāriem „Nāc līdzās Lieldienās!” 

             Organizēti svētki un jautrie brīži: 

 svinīgs pasākums Zinību dienai „Mums jau pieci gadiņi”, 

 drošības nedēļa, 

 rudens ziedu paklājs un Miķelīša rudens svētki, 

 bijušo Rimicānu skolas skolotāju un darbinieku tikšanās Skolotāju dienā „Ir svētki, skolotāj!” 

 Tēvzemes nedēļa „Mana mīļā zemīte”, 

 Ziemassvētku pasākums „Es gaidīju Ziemassvētkus”, 

 Ģimenes dienas pasākums un sešgadnieku izlaidums, 

 mācību ekskursija kopā ar vecākiem. 

Pēc izstrādātas interešu izglītības programmas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem bija 

iespēja apgūt angļu valodas pamatus, attīstīt prasmi strādāt komandā, izjust prieku par savu darbu 

nodarbībās, kā arī, kopīgi darbojoties, apgūt dziesmas un kustību rotaļas angļu valodā. 

 

  

 

7.14. Vārkavas novada sporta skola 

Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā sporta jomā 2014. gadā 

Vārkavas novada sporta skolā treniņi notiek vieglatlētikā un sporta dejās. Skolā strādā trīs 

treneri. Ir divas treniņgrupas vieglatētikā un divas sporta dejās. Treniņprocesā ir iesaistīti bērni no 7 

gadu vecuma līdz 19 gadiem. Audzēkņi, kuri skolu ir pabeiguši, turpina startēt sacensībās, pārstāvot 

novada godu. 

 Novada sportisti pārstāvēja valsti starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. Vārkavas novada 

komanda piedalījās arī LR rīkotajos čempionātos vieglatlētikā un LVS kausa izcīņā. 

Tika sarīkotas šādas sacensības novadā: 

 Vārkavas novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā; 

 „Vārkavas balvu” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā; 

 Vārkavas novada atklātais čempionāts novusā; 

 Vārkavas novada pavasara kross; 

 Latgales novadu Jauno vieglatlētu kauss un Vidusskolu kauss; 

 Latvijas „Mazā olimpiāde”; 

 Vārkavas novada sporta svētki; 

 „Vārkavas bezceļi”; 

 Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; 

 Vārkavas novada rudens  kross; 

 Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu skolēnu krosa stafetes. 

Jaunie sportisti guva  trīs godalgotas vietas Latvijas čempionātā vieglatlētikā. 

Vārkavas novada sporta svētkos piedalījās 9 volejbola komandas, 5 strītbola komandas, bija 

spēkavīru stafete, kura bija veltīta Ginta Sparāna piemiņai, �šaušana pa biatlona mērķiem, jautrās 

stafetes, zivtiņu ķeršanas” sacensības, amreslingā, „vasaras biatlona” sacensības, lodes mešanas 

sacensības, „niršanas” sacensības un citas atrakcijas. 
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Ziemā novada iedzīvotāji varēja pilnveidot savas prasmes slidošanā atklātajā slidotavā. Visu 

gadu novada iedzīvotājiem tika organizētas nodarbības Vārkavas vidusskolas sporta zālē, kur 

atbilstoši savām interesēm, varēja nodarboties ar sportu un pilnveidot savu fizisko formu. 

 

 

7.15. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” 

 
Plānotais budžets 2014.gadā – 28322, izpilde – 27500. 

Regulāri IAC iegriežas novada speciālisti, deputāti – rīkojam informācijas dienas, pieņemšanas 

dienas. 2014.gada nogalē uz IAC tika pārcelta arī ciema bibliotēka, tāpēc iedzīvotāji biežāk ierodas 

centriņā, lai saņemtu sev nepieciešamo informāciju, veiktu kādu NĪN, komunālo pakalpojumu 

maksājumu. 

IAC zālē regulāri notiek deju kopas „Vanagi” un ansambļa „Dziedi līdzi” mēģinājumi. 

Bieži notiek dažādas kultūras un sporta aktivitātes. Gadā vismaz divas reizes notiek teātra izrādes. 

2014.gadā vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties Rudzātu amatieru teātra un Preiļu kultūras 

nama viesizrādes.  

Labprāt iesaistāmies labdarības pasākumos un organizējam arī paši. piedalījāmies labdarības 

akcijā ‘’Iedegsim svecīti labestībai”, ko bija izsludinājis Viduslatgales pārnovadu fonds. 

Apciemojām sava novada vientuļos cilvēkus un bijušos kolēģus – skolotājus, kuri ir pensionāri un 

dzīvo vieni. Mēģinām iespēju robežās atbalstīt trūcīgos un dažādās nelaimēs cietušos. 

Esam draugos ar sportu. Spēlējam volejbolu, tenisu, novosu. Nodarbojamies ar koriģējošo 

vingrošanu un nūjošanu. Rīkojam vienu reizi gadā ģimeņu sporta svētkus.  

Iedzīvotāji izrāda interesi par izstādēm. 2014.gadā rīkojām tulpju izstādi, stādu dienas Vanagos, 

izstādi „Ziedi, kas izrunā dvēseli” (mārtiņrozes, miķelīši), Jāņa Vaivoda foto izstādi un rokdarbu 

izstādi „Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos”. 

Rīkojam seminārus un lekcijas - par veselīgu dzīvesveidu (lektore H.Piziča), daudzgadīgo augu 

sēklas (A.Dambīte).  

Lielāki kultūras pasākumi tika rīkoti Lieldienās un Jaunā gada sagaidīšana Vanagos.    

  
 

 

8. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA 
 

Lai nodrošinātu Vārkavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem 

informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem 

un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, Vārkavas novada domē strādā 

sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras uzdevums ir nodrošināt patiesas, iedzīvotājiem saprotamas 

un regulāras informācijas sniegšanu dažādām pašvaldības mērķauditorijām pa dažādiem 

komunikācijas kanāliem un veidot pašvaldības dialogu un atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem. Lai 

nodrošinātu minēto mērķu sasniegšanu, Vārkavas novada dome 2014. gadā veikusi šādus pasākumus 

sabiedrības informēšanā. 

2014.gadā turpinājās intensīvā sadarbība ar reģionālajiem laikrakstiem – „Novadnieks”, 

„Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales Laiks”, kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu 

„Logs”. Ik pa laikam interesi par dažādām norisēm Vārkavas novadā izrādīja Latvijas populārākie 

ziņu portāli kā apollo.lv, delfi.lv, tvnet.lv. Regulāra sadarbība ar dažādiem plašsaziņas līdzekļiem ir 

maksas pakalpojums, tāpēc bieži vien nav iespējama.  
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Svarīgākā informācija, kas attiecas gan uz pašvaldības, gan kaimiņu novadu, gan Latvijas 

norisēm centralizēti un regulāri tiek nosūtīta novada publiskajām bibliotēkām, kur bibliotekāres to 

izvieto uz informatīvajiem stendiem. Par informācijas apriti gādā arī pagasta pārvalžu vadītāji un citi 

atbildīgie domes darbinieki.  

Sabiedrisko attiecību speciāliste pārskata gadā sagatavojusi un izsūtījusi medijiem 37 rakstus 

un preses relīzes, informāciju notikumu kalendāram, apkopojusi un izsūtījusi medijiem kolēģu 

sagatavoto informāciju. Pārskata gadā ir atspoguļoti šādi notikumi:  

1) Rimicānos seniori atzīmēja Zvaigznes dienu,  

2) Vecvārkavā pieminēja barikāžu laiku,  

3) Saņemta atbilde uz vēstuli Iekšlietu ministrijai par ugunsgrēku Vārkavas novada „Štaģeros”,  

4) Vārkavas novada Sociālajā dienestā jauns darbinieks,  

5) Apstiprināts Vārkavas novada pašvaldības budžets, 

6) Vecvārkavā otro reizi notika asins donoru diena,  

7) Vārkavas novada pašvaldībā viesojās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,  

8) Skolēni ar prieku piedalījās akcijā „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam”, 

9) Vārkavas novadā veiksmīgi aizritējusi  e-prasmju nedēļa, 

10) Vārkavā atdzimst mazpulks,  

11) Vārkavas novada iedzīvotājs Boļeslavs Siksnāns nosvinēja simto dzimšanas dienu, 

12) Vārkavas pamatskolas skolniecēm teicami rezultāti radošo un zinātnisko darbu konkursā,  

13) Vārkavas jaunsargi – labākie!, 

14) Vārkavieši apmeklēja filmas „Segvārds Vientulis” pirmizrādi,  

15) Vārkavas vidusskolā Lāčplēša dienā rīko Melnās kafijas vakaru,  

16) Vārkavā atklāta fotoizstāde „Es karā'i aiziedams”,  

17) Vārkavas novada Vārkavas pagastā jau vairāk nekā 20 gadus pastāv tradīcija godināt 

ģimenes kāzu jubilejās,  

18) Jauniešu folkloras kopa „Sudobri” nosvinēja gada jubileju, 

19) Sumināti veiksmīgākie 2013. gada Vārkavas novada lauksaimnieki,  

20) Lūdzam palīdzēt ugunsnelaimē cietušajai Kivlenieku ģimenei no Vārkavas pagasta 

„Štaģeriem”,  

21) No 2014. gada mājaslapā tiks ievietoti domes sēžu audioieraksti, 

22) Vanagos apbrīno tulpju skaistumu, 

23) Izveidota Vārkavas novada īpašumu atsavināšanas komisija un apstiprināts tās nolikums, 

24) Noteikta pašvaldības autoceļu labošanas un caurteku izbūves prioritārā secība, 

25) Parādniekiem būs jāmaksā,  

26) Trim pašdarbības kolektīviem skatuves tērpu jauninājumi,  

27) Talkošanas aktivitāte sarukusi, 

28) Atjaunots Lazdānu kapu krusts,  

29) Izvērtēti „Iedzīvotāji veido savu vidi” iesniegtie projekti,  

30) Šogad skolēnu apbalvošanā notikušas izmaiņas,  

31) Mācību gada pēdējā dienā apbalvoti labākie skolēni, sportisti un klases,  

32) Vārkavas pašdarbnieku teātris Pēterdienā priecē ar jaunu komēdiju,  

33) Paplašināta Āfrikas cūku mēra ārkārtējās situācijas teritorija. Tajā ietilpst arī Vārkavas 

novads, 

34) Jauna, publiska lapene Vecvārkavā, ēku numerācijas un informatīvās zīmes Piliškās, latgaļu 

jostas „Sudobriem”, 
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35) Borbaļu kapsētai jauns žogs,  

36) Gada brīvprātīgais Vārkavas novadā – Maruta Raudziņa,  

37) Latvijas žurnālistu un pašvaldības pārstāvju vizīte Briselē. 

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viņu lomu un ieguldījumu novada attīstībā, 

aktivizētu viņu līdzdalību, tiek organizētas šādas aktivitātes:  

 Vārkavas novada iedzīvotāju apbalvošana 18.novembrī; 

 ģimeņu godināšana kāzu jubilejās; 

 mācību priekšmetu olimpiāžu, valsts konkursu uzvarētāju apbalvošana; 

 pozitīvas publicitātes veidošana, piem., piesakot dažādos konkursos u.c. 

Pārskata gadā pašvaldība ir iesaistījusies vairākās citu institūciju organizētajās kampaņās un 

pasākumos, piemēram, Lielā talka 2014, Ēnu diena, Zemes stunda, E-prasmju nedēļa, organizējusi 

Asins donoru dienu 

Vecvārkavā.  

Lai nodrošinātu maksimālu 

informācijas pieejamību 

iedzīvotājiem, neatkarīgi no 

viņu finansiālajām iespējām (ne 

visiem ir iespēja abonēt 

laikrakstus vai apmeklēt bibliotēkas), kopš 2003. gada 28.maija Vārkavas novada pašvaldība izdod 

bezmaksas informatīvo izdevumu „Ozolupe”. Pārskata gadā tika izdoti 9 numuri (janvārī, februārī, 

martā, maijā, jūlijā, augustā, oktobrī, novembrī, decembrī) 740 eksemplāru tirāžā. Informatīvā 

izdevuma apjoms svārstās no 8 – 16 A4 formāta lappusēm, tas tiek drukāts tipogrāfijā „Latgales 

druka” un tiek izplatīts sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, un nonāk katrā Vārkavas novada 

mājsaimniecībā. Tā kā informācijas aprite līdz ar kvalitatīvas mājaslapas izveidi ir uzlabojusies, 

informatīvā izdevuma rubriku skaits un apjoms ir samazinājies. Informatīvajā izdevumā regulāri tiek 

publicēta domes priekšsēdētāja sleja, būtiskākie domes lēmumi, to skaidrojumi, saistošie noteikumi, 

informācija par budžeta izlietojumu, novada attīstības projektiem, skolu norisēm, kultūras un sporta 

pasākumiem, par iespējām saņemt sociālo palīdzību, uzskaitīti reģistrētie jaundzimušie un mirušie, 

ievietoti privātsludinājumi, dažādi paziņojumi.  

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. 

Kopš 2011.gada 4.februāra darbojas 

atjaunotā pašvaldības  interneta mājas 

lapa www.varkava.lv, kas arī pārskata 

gadā bija centrālais, plašākais un 

aktuālākais komunikācijas kanāls starp 

iedzīvotājiem un pašvaldību. Vārkavas 

novada domes mājas lapā www.varkava.lv 

katru darba dienu tiek ievietota un 

atjaunota iedzīvotājiem aktuāla 

informācija gan par notiekošo novadā, gan 

arī par dažādām aktualitātēm Latvijā. 

2014.gadā Vārkavas novada informatīvā portālu dienā apmeklēja vidēji 200 – 250 viesi, pavasara, rudens 

un ziemas sezonās to skaits ir virs 200, vasarā svārstās zem 200 apmeklējumiem dienā. Vispopulārākās 

sadaļas ir FOTOGALERIJA, JAUNUMI, NOTIKUMU KALENDĀRS, DOMES SĒŽU PROTOKOLI, 

PAŠVALDĪBA, INFORMATĪVAIS IZDEVUMS. No mājaslapas ir iespējams nosūtīt pašvaldībai 

jautājumus un ieteikumus, piedalīties aptaujās. 2014.gadā no iedzīvotājiem ar mājaslapas starpniecību 

http://www.varkava.lv/
http://www.varkava.lv/
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tika saņemtas 5 (2013. gadā – 16) vēstules. Uz katru jautājumu, vēršoties pie attiecīgajiem speciālistiem, 

tika sniegta atbilde.  

Mājaslapā ievietotas 125 (2013. gadā – 116) fotogalerijas, 31 (2013. gadā – 68) no tām ir 

sabiedrisko attiecību speciālistes fotografētas (viena no tām kopā ar kolēģi). Mājaslapā 2015. gadā ir 

plānotas dažas diezgan būtiskas un mazāk būtiskas izmaiņas, piem., dažādu tehnisku nepilnību 

novēršana, ziņu ieteikšana populārākajos sociālajos tīklos, satura atjaunošana un lakonizēšana u.c.  

Ar svārstīgu aktivitāti, toties ļoti saturīgas bija novembrī rīkotās iedzīvotāju sapulces 

Vecvārkavā, Vārkavā, Piliškās, Arendolē un Rimicānos. Pārskata gadā iedzīvotāji diezgan pasīvi, bet 

tomēr izmantoja iespēju piedalīties atklātajās domes sēdēs, tika veidotas jaunas pašvaldības 

komisijas, kurās pieteicās novada iedzīvotāji un sekmīgi tajās darbojas. Vārkavas novada pašvaldības 

deputāti pārskata gadā pieņēma iedzīvotājus visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās ne retāk kā 

reizi 2 mēnešos. Vārkavas novada domes priekšsēdētāja organizē iedzīvotāju pieņemšanu 

Vecvārkavā, pašvaldības domē, divreiz nedēļā, kā arī vienreiz mēnesī Rožkalnu un Vārkavas pagastu 

pārvaldēs.  
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