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1. Pamatinformācija
Varakļānu novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Murmastienes,
Varakļānu pagastiem un Varakļānu pilsētai. Līdz apvienošanai katra pašvaldība strādāja
neatkarīgi savu materiālo un finansiālo iespēju robežās.
Kopumā Varakļānu novada teritorija ir monolīta, to nešķeļ citas administratīvās
teritorijas, nešķērso dabīgie šķēršļi – lieli mežu vai purvu masīvi, lielas upes, ezeri u.c. Teiču
dabas rezervāts, kas aizņem salīdzinoši lielu platību no pašvaldības teritorijas, nav uzskatāms par
reālu dabisko šķērsli, jo atrodas teritorijas rietumu daļā un nav izteikti traucējošs infrastruktūrai,
ceļiem, komunikācijām u.c.
Novada kultūrvēsturiskā piederība ir Latgales novadam. Taču ilgu laika posmu (kopš
1963.gada) Varakļānu novada pašvaldības ir bijušas Madonas rajona sastāvā, kas ir Vidzemes
novada rajons. Tādējādi arī šobrīd Varakļānu novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā.
Kopējā novada teritorija ir 279,3 km2, ar raksturīgu monocentrisku apdzīvojuma
struktūru, jo 54% iedzīvotāju ir koncentrēti Varakļānu pilsētā – novada administratīvajā centrā.
Lai gan Varakļānu pilsēta atrodas pašā novada austrumu stūrī, to ar abiem novada pagastiem
saista autoceļu tīkls.
Uz 01.01.2010. Varakļānu novadā ir 3919 iedzīvotāji.
1.tabula
VARAKĻĀNU NOVADA IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN PLATĪBA (uz 01.01.2010.)
Platība
(km2)

Pašvaldība

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
KOPĀ

Iedzīvotāju skaits
cilv.
%

175
99
5,3
279,3

878
934
2107
3919

Iedz.blīv.
uz 1 km2

22
24
54
100

5,02
9,43
397,55
14,03

Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties.
2.tabula
IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
1996.g.

2000.g.

2004.g.

2008.g.

2009.g.

1052
1080
2726
4858

1010
1026
2434
4470

982
1039
2251
4272

886
971
2165
4022

878
934
2107
3919

Pašvaldība

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
KOPĀ

Samazinājuma
% periodā

-16,5
-13,5
-22,7
-19,3

Novada teritorija ir bagāta ar lauksaimniecības zemēm, mežiem, derīgajiem izrakteņiem,
ūdens un ainaviskajiem resursiem, no kā arī izriet galvenie saimnieciskās darbības virzieni:
tradicionālā lauksaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde, kā arī tirdzniecība un pakalpojumu
sfēra.
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Novada teritorijā atrodas Teiču dabas rezervāta teritorija, lielākā daļa no dabas lieguma –
Barkavas ozolu audzes. Novads robežojas un tā teritorijā iestiepjas neliela daļa no dabas lieguma
“Lielais Pelečāres purvs”.
Novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Nozīmīgākie tūrisma objekti ir
Varakļānu pils, muižas apbūve, parks, katoļu un luterāņu baznīcas, sv. Viktora kapela u.c.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome
(13 deputāti), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo funkciju iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības
budžetu, kā arī citas likumā „Par pašvaldībām” paredzētās funkcijas. Varakļānu novada
pašvaldības darba organizācijas principi noteikti 15.07.2009.
apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”.
Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja ir Modra Vilkauša(no 01.07.2009.)
Domes priekšsēdētāja vietnieks: Gunārs Puntužs (no 01.07.2009.)
Domes izpilddirektors: Māris Justs (no 15.07.2009.)
Domes galvenā grāmatvede: Ilona Skutele (no 01.07.2009.)
Atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības nolikumam domes deputāti darbojas 2
komitejās: Finanšu un attīstības komiteja (7 locekļu sastāvā; vada domes priekšsēdētāja
M.Vilkauša) un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (6 locekļu sastāvā; vada
deputāte Anita Saleniece).
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi no deputātiem un novada
pašvaldības iedzīvotājiem šādas komisijas: Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija,
Iepirkumu komisija, Arhīva ekspertīzes komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija.
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija);
Varakļānu vidusskola;
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
Varakļānu mūzikas un mākslas skola;
Stirnienes pamatskola;
Murmastienes pamatskola;
Varakļānu kultūras nams;
Stirnienes tautas nams;
Varakļānu tautas bibliotēka;
Stirnienes bibliotēka;
Murmastienes bibliotēka;
Varakļānu veco ļaužu pansionāts “Varavīksne”;
Varakļānu novada muzejs;
Stirnienes feldšerpunkts;
Murmastienes feldšerpunkts;
Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests;
Varakļānu novada Bāriņtiesa.
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
Varakļānu pagasta pārvaldes;
Murmastienes pagasta pārvaldes;
Dzimtsarakstu nodaļas;
Centralizētās grāmatvedības;
Lietvedības nodaļas;
Attīstības nodaļas;
Būvvaldes;
Saimnieciskās daļas;
Nekustamā īpašuma nodaļas;
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”;
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
iestādē “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”;
nodibinājumā “Vidzemes reģionālās attīstības aģentūra” ;
pašvaldību sabiedrība “Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

reģiona

2.Finanšu resursi
Varakļānu novada pašvaldības 2009. gada aktīvi un pasīvi
(kopsavilkuma bilance latos)
2009.gada tika veiktas strukturālā reforma apvienojot trīs pašvaldību budžetusVarakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta un Murmastienes pagasta.
3.tabula

Nr.p.k.

Uz pārskata
gada beigām

Uz pārskata
gada sākumu

1

Aktīvi:

5740023

5709872

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

4810679

5183555

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

929344

526317

2

Pasīvi:

5740023

5709872

2.1.

Pašu kapitāls

4556230

4769240

2.2.

Kreditori

1183793

940632

2009.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 5 733 894 LVL, salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata period bilances kopsumma palielinājusies par 24 022 LVL
Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par pamatbudţeta līdzekļu izlietojumu (latos)
4.tabula
2009.gada
plāns

Nr.p.k.
1

Ieņēmumi kopā

1.1.

Nodokļu ieņēmumi

1.2.

Nenodokļu ieņēmumi
procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem
valsts un pašvaldību nodevas,
kuras ieskaita pašvaldību
budžetos

t.sk.

sodi un sankcijas

1.3.

pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu

2009.gada
izpilde

2008.gada
izpilde

2359088

2289747

2240847

542071

509511

665646

20691

5829

16671

126

101

241

2067

2074

2453

522

1252

3697

16011

1015

8679

133847
5

130989

89997

ieņēmumi

1.4.

Saņemtie maksājumitransferti

1662479

1643418

1468533

2

Izdevumi kopā

1872001

1847161

2329810

2.1.

1098449

1094435

1245288

2.2.

Atalgojumi
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas

281280

279211

310199

2.3.

Komandējumi

1188

1158

3696

2.4.

Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu,
ūdens un inventāra iegāde

146616

145220

204740

118355

117475

195299

1691

1658

5614

26310

26309

26584

48268

48136

40445

72121

55907

50032

72920

72869

246465

4803

4783

2023

487087

442586

-88963

2.5.
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem

2.6.
2.7.

Sociālie pabalsti, subsīdijas

2.8.

2.11.

Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Budžeta iestāžu nodokļa
maksāj.- DRN

3

Finansēšana

2.9.
2.10.

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par speciālā budţeta līdzekļu izlietojumu (latos)
5.tabula
2009.gada
plāns

Nr.p.k.
1

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi

1.1.

2009.gada
izpilde

2008.gada
izpilde

99961

99961

215761

3371

3371

10597

862

862

237

13968

13968

472

81760

81760

204455

128586

109991

100352

8988

7775

7450

2189

1895

1794

51649

37747

29535

Nenodokļu ieņēmumi
1.2.

1.4.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Transferta ieņēmumi no
rajona padomes - valsts
budžeta mērķdotācijas
autoceļu (ielu) fondiem

2

Izdevumi kopā

2.1.
2.2.

Atalgojumi
Sociālās apdrošināšanas
obligātie maksājumi

2.3.

Pakalpojumu apmaksa

1.3.

6

Materiālu, energoresursu,
ūdens un inventāra iegāde

2.4.

2.6.

Budžeta iestāžu nodokļa
maksāj. DRN
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

3

Finansēšana

2.5.

9695

8310

8459

368

368

0

55697

53896

53114

-28625

-10030

115409

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par saņemto ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlietojumu (latos)
6.tabula
Nr.p.k.

2009.gada izpilde

1

Atlikums uz gada sākumu

2811

2

401

2.1.

Saņemts gada laikā kopā
No iekšzemes juridiskām un
fiziskām personām

3

Izlietots gada laikā kopā

2478

3.1.

1722

3.2.

Pakalpojumu apmaksa
Materiālu, energoresursu,
ūdens un inventāra iegāde

3.3.

Sociālie pabalsti

200

4

Atlikums uz gada beigām

734

401

556

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi
citu uzņēmumu kapitālā
7.tabula

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.

Ieguldījums
uz 01.01.09.

Varakļānu pilsētas pašvaldības "Dzīvokļu
komunālais uzņēmums" SIA,
Reģ.Nr.47103000676

326243

0

0

-8282

317961

Varakļānu veselības aprūpes centrs SIA,
Reģ.Nr.47103000676

0

37700

0

-37700

0

KOPĀ

326243

37700

-45982

317961
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Iegāde
2009.g.

Izslēgts
2009.g.

Pārvērtēts
2009.g.

Ieguldījums
uz 31.12.09.

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmumi
8.tabula
Ilgtermiņa aizdevuma devējs un mērķis

Valsts kase, ERAF projekts "Varakļānu
pilsētas transporta un gājēju drošības
uzlabošana"
Valsts kase, Varakļānu vidusskolas sporta
zāles celtniecība
Valsts kase, Varakļānu vidusskolas sporta
zāles celtniecības pabeigšanai
Valsts kase, Murmastienes pamatskolas
jumta un piebūves remontam
Valsts kase, Logu nomaiņa Murmastienes
administratīvajai ēkai
Valsts kase, Dzeramā ūdens
pirmapstrādes, iekārtu iegādei un
uzstādīšanai Murmastienē
Valsts kase, Murmastienes pamatskolas,
pagasta ēkas tualešu renovācijai
Hansa Līzings, - Vieglā automašīna
OPEL ZAFIRA
KOPĀ

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa, LVL

% par
aizņēmuma
izmantošanu

08.09.2006.

20.02.2016.

130533

3,8

-110103

08.09.2006.

20.07.2026.

300000

3,8

-39470

01.06.2007.

20.03.2027.

300000

5,228

-44832

23.12.2002

20.10.2012.

29000

-29000

20.11.2008.

20.11.2013.

11000

-11000

20.11.2008.

20.11.2013.

10000

-10000

20.08.2003.

20.12.2008.

8000

-8000

23.11.2005.

30.11.2010.

9625

2,83

798158

AS Swedbank, studiju kredīts
AS Swedbank, studiju kredīts
AS Swedbank, studiju kredīts
Parex banka
SEB Latvijas Unibanka

-7963
-260368

Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie
galvojumi

Aizdevuma ņēmējs, devējs un mērķis

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma,
LVL

9.tabula

Parakstīšanas
datums

19.01.2006
27.11.2008
19.01.2006
22.11.2004
29.09.2004
KOPĀ

Atmaksas
termiņš

01.01.2018
01.01.2015
01.01.2018
14.06.2019
01.01.2020

Aizņēmuma
summa, LVL

1200
3000
1600
1040
3825
10665

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma,
LVL

Parāds uz
31.12.09. LVL

-1200
-1060

-2260

2009.gada beigās neatmaksātie aizņēmumi bija par kopējo summu 537 790 LVL. 56 737
LVL aizņēmuma pamatsumma tika samazināta pamatojoties uz novadu pašvaldību
infrastruktūras attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.

8

0
3000
540
1040
3825
8405

3.Pašvaldības darbība
3.1 Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem
Varakļānu pilsētā komunālos pakalpojumus nodrošina Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA.
Murmastienes un Varakļānu pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
nodrošina pagasta pārvaldes. Centralizētas siltumapgādes nav abos pagastos. Netiek sniegti
pakalpojumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā, jo pašvaldību īpašumā praktiski nav dzīvojamā
fonda.
Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums"SIA, sākotnēji reģistrēts Latvijas
uzņēmumu reģistrā 1992. gada 5 . maijā, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmumā strādā
32 darbinieki. Pamatkapitāls uz 31.12.2009. sastāda 386998Ls.
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Uzņēmuma galvenais darbības virziens vērsts uz iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanu.
Tajā skaitā: ūdens apgāde, notekūdeņu novadīšana un attīrīšanu, ūdens un sanitāro tīklu
apkalpošana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, kā arī namu apsaimniekošana.
Iestādes juridiskais statuss 2009. gada laikā nav mainījies. Galvenie darbības virzieni ir
virzīti uz Varakļānu pilsētas komunālās saimniecības attīstību un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu, kā arī attīstību jaunu pakalpojumu sniegšanā. Sākuši darboties un jau tuvojas
noslēgumam ar Eiropas savienības līdzfinansējumu, Kohēzijas fonda projekti, ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklu atjaunošana, attīrīšanas iekārtas būvniecība un ūdens attīrīšanas iekārtu
būvniecība. Varakļānu pilsētā un Varakļānu novadā. Izveidojoties novadam uzņēmumam ir
radusies iespēja paplašināt savu darbības virzienu un papalašināt darbības profīlu novada
teritorijās.
Sakarā ar atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivāciju 2010. gadā, turpmāk sadzīves
un rūpnieciskos atkritumus no novada teritorijas būs jānogādā atkritumu poligonos. Lai to
realizētu plānots iegādāties atkritumu savākšanas tehniku un izstrādāt vienotu atkritumu
apsaimniekošanas plānu.
3.2. Teritorijas labiekārtošana
Teritorijas labiekārtošanas darbi pašvaldībās ir saistīti galvenokārt ar ielu un ceļu
uzturēšanu, apdzīvoto vietu labiekārtošanu, zaļo zonu kopšanu, kā arī ar kapsētu uzturēšanu
kārtībā.
Pašvaldību teritoriju labiekārtošanas darbu funkcijas izpildi nodrošina pašvaldības
saimnieciskā nodaļa un pagasta pārvaldes.
Murmastienes pagastā un Varakļānu pilsētā ielu, ceļu un laukumu uzturēšana pašvaldībās
tiek organizēta, rīkojot iepirkumus un slēdzot pakalpojumu līgumus.
Novada teritorijā kopumā ir 13 kapsētas, Varakļānu pilsētā ir arī Otrajā pasaules karā
kritušo atdusas vieta – brāļu kapi.
Kapsētu, kā arī parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem
(algojot sētniekus, dārzniekus u.tml.) un slēdzot līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Varakļānos un Murmastienē, Kokaros un Stirnienē ir nodrošināta daļēja ielu un laukumu
apgaismošana. Apgaismojuma uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem. Ceļu un ielu uzturēšanai pašvaldībā tika nodarbināti 3 darbinieki, labiekārtošanā un
saimnieciskajā darbā 15 darbinieki. Sākot no 2009.gada septembra papildus tika nodarbināti
vidēji 30 bezdarbnieki mēnesī.
2009.gadā ceļu uzturēšanai tika iegādāts riteņtraktors ar frontālo iekrāvēju NEW
HOLLAND, tāpat tika apzināta situācija labiekārtošanas jomā. 2010. gadā plānots iegādāties
autogreideri un ceļu seguma materiālus autoceļu un ielu stāvokļa uzlabošanai.
3.3. Iedzīvotāju izglītība
Viena no svarīgākajām pašvaldību funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Šim mērķim
Varakļānu novada pašvaldībās darbojas:
 1 pirmskolas izglītības iestāde (PII) – Varakļānu pilsētas PII “Sprīdītis”, kura nodrošina
arī 5-6-gadīgo bērnu apmācību,
 2 pamatskolas – Murmastienē un Stirnienē, kuras nodrošina arī pagastu 5-6-gadīgo
bērnu apmācību. Stirnienes pamatskolai ir internāts,
 1 vidusskola – Varakļānos,
 1 mākslas un mūzikas skola – Varakļānos.
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8.tabula
IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU RAKSTUROJUMS uz 01.09.2008.

Izglītības iestādes nosaukums
Murmastienes pamatskola
Stirnienes pamatskola
Varakļānu vidusskola
Varakļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde “Sprīdītis”
Varakļānu mūzikas un mākslas skola

Audzēkņu
skaits
2008./2009.m.g

Pedagoģisko
darbinieku
skaits

Tehniskā
personāla skaits

95
66
359
106

17
14
37
14

8
8
25
14

116

13

4

Pēdējo divu gadu laikā pašvaldības ir veikušas ievērojamas investīcijas izglītības jomā:
Murmastienes pamatskolā veikts jumta un piebūves ēkas remonts, daļēji nomainīti logi, veikts
skolēnu ēdināšanas telpu un virtuves remonts, izremontētas visas skolas tualešu telpas.
Varakļānu vidusskolai ir uzcelta sporta zāle. Varakļānu PII daļēji nomainīti logi, salabots jumts
un labiekārtota teritorija. Daļēji logi nomainīti arī Varakļānu mūzikas un mākslas skolai.
Varakļānu pagasta Stirnienes pamatskolā veikts jumta remonts un pašreiz notiek internāta telpu
remonts.
Mācību iestāžu rīcībā nav transporta. Skolēniem ir problēmas, lai nokļūtu uz konkursiem,
mācību olimpiādēm un dažādām sacensībām. Skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm pagastos
nodrošina sabiedriskais transports. Varakļānu pilsētā, relatīvi nelielo attālumu dēļ un sakarā ar to,
ka nav pilsētas sabiedriskā transporta, skolēnu nokļūšana uz skolu netiek organizēta.
Novada pašvaldības skolēniem piedāvā plašu ārpusstundu interešu programmu, kur
iespējams apmeklēt dažādus mākslinieciskās pašdarbības, sporta un interešu pulciņus.

Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola
Atrodas Stirnienes muižā, Varakļānu pagastā,
skolai ir mājas lapa www.madona.lv/stirn
2009.gada sākumā Stirnienes pamatskolā mācās
64 skolēni, strādā 14 pedagogi, no tiem daļa uz
nepilnu slodzi vai darba apvienošanas kārtībā,
kā arī 8 tehniskie darbinieki. Skolā darbojas
skolēnu internāts 30 vietām. 2009.gada jūnijā
pamatskolu pabeidza 9 audzēkņi, visi ieguva
vispārējo pamatizglītību; visi turpini mācības,
pie kam 45% no tiem valsts ģimnāzijā.
2009.gada septembrī Stirnienes pamatskolā
mācās 55 skolēni, divās programmās:
pirmsskolas
izglītības
programmā
un
pamatizglītības programmā. Ar dažādām slodzēm strādā 12 pedagogi, 8 tehniskie darbinieki.
Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība (diviem pedagogiem ir 2 augstākās izglītības), pie kam
trijiem ir maģistra grāds. Ir notikusi personāla samazināšana un darba optimizācija.
Skola savu iespēju robežās ievieš jaunākās tehnoloģijas, lai uzlabotu apmācību procesa kvalitāti.
Ir papildināts informācijas kabinets ar jauniem datoriem, ir uzlabots interneta pieslēguma ātrums,
divos kabinetos darbojas interaktīvās tāfeles.
Skolēnu individuālā sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās un pirmo
mācību semestri noslēdzot.
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2009.gadā
14 mācību
olimpiādēs,
godalgotas
piedalās
pasākumos
rajonā,
konkursos,
labus
mākslā,

skolēni

piedalījās
priekšmetu
no kurām 3 ieguva
vietas. Audzēkņi
dažādos
pagastā, novadā,
republikā, kā arī
sacensībās, gūstot
panākumus teātra
garīgajā mūzikā,
daiļlasītājos,
neklātienes
konkursos. Garīgās
mūzikas ansamblis piedalās labdarības koncertos. Skolā no tiek tradicionālie pasākumi: Zinību
diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, sporta dienas, pārgājieni un ekskursijas, projektu nedēļa,
koncerti: Latvijas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Baltā stunda, Mātes diena, pēdējais zvans,
izlaidums, kā arī lekcijas, izstādes, skolēnu pašu sagatavotie un vadītie pasākumi.
Skolēni darbojas šādos interešu izglītības pulciņos: vokālais ansamblis, garīgās mūzikas
ansambļi, zēnu vokālais ansamblis, mūsdienu deju grupa, sporta spēļu kopa, tehniskā
modelēšana, teātra grupa, skolēnu līdzpārvalde, sienas avīze „Bums”, skatuves runa.

2009.gada sākumā iesaistījās projektos: „Mana skola”, „Mans pagasts”, bet 2009.gada novembrī
pedagogi ir iesaistījušies divos projektos: Eiropas Sociālā fonda darbības programma
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un pedagogiem, kas māca prioritāros priekšmetus. Notiek
aktīva sadarbība ar Stirnienes tautas namu, Stirnienes katoļu baznīcas draudzi, kā arī pēc
2009.gada septembra ar Varakļānu vidusskolu u.c. novada iestādēm.
Vecāku un skolas sadarbība notiek pastāvīgi, pamatā caur klases audzinātājiem, vecāku
sanāksmēm, vecāki saņem informāciju: mutiski, telefoniski, rakstveidā caur dienasgrāmatām,
ierakstītām vēstulēm. Atsevišķu jautājumu risināšanai tiek piesaistīti sociālā dienesta speciālisti.
Pēc 2009.gada septembra ir izveidojusies aktīva sadarbība ar Betānijas Dominikāņu māsu
kongregācijas Rīgas svētā Jāzepa klostera māsām, Šveices Baltiešu fondu, privātpersonām:
Leonu Liepu, Margitu Rapp, kas sniedza pabalstus audzēkņiem.
2010.gadā skola iesaistīsies vairākos projektos, kas uzlabotu mācību kvalitāti, telpu efektivitāti.
Pie skolas tiks izveidots Bērnu aprūpes centrs.
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Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu vidusskola
Varakļānu vidusskolā 2009. gadā mācījās 328 skolēni. Skolā strādāja 32 skolotāji.
Varakļānu vidusskolā realizēja trīs mācību programmas:
 Pamatizglītības programmu.
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.
2009. gadā galvenais virziens mācību darbā bija skolēnu radošās darbības veicināšana,
izmantojot daudzveidīgas mācību metodes. Skolēnu radošā darbība tika akcentēta gan mācību
procesā, gan ārpusklases nodarbībās. Lai veicinātu radošās aktivitātes, mācību stundās tika
iesaistītas informāciju tehnoloģijas, dažādotas mācīšanas un mācīšanās metodes.
Izvērtējot skolēnu zināšanu kvalitāti, secinām, ka samazinājies skolēnu skaits, kuru
vērtējums mācību priekšmetos nepietiekošs, bet pieaudzis to skolēnu skaits, kuru zināšanas
vērtējamas optimālā līmenī.
Mācību rezultāti līmeņos: augsts – 3%; optimāls – 25%; pietiekošs – 61%; nepietiekošs –
11% skolēnu.
Skolēni aktīvi piedalījās skolas, rajona un novada organizētajās olimpiādēs un konkursos.
Labākie rezultāti: vizuālajā mākslā – 1. un 3. vieta, atzinība rajonā; mājturībā un tehnoloģijās –
1. vieta un atzinība rajonā; fizikā – 1. vieta rajonā; ķīmijā – atzinība rajonā. Varakļānu zonas
olimpiādē 4. klašu grupā mūsu skolēni ieguva 1. un 2. vietu.
5.-11. klašu skolēni aktīvi vica pētniecisko darbību: 5.-9. klašu skolēni – mācību
priekšmeta ietvaros, 10., 11.klašu skolēni – savā izvēlētajā nozarē. 9. klašu skolēni piedalījās
Madonas ģimnāzijas rīkotajā pētniecisko darbu skatē. Darbs „Dzeramā ūdens kvalitāte” ieguva
1. vietu, darbs „Veģetārisms” – atzinību. Pētniecisko darbu līmenis augsts un optimāls, skolēni ar
interesi veica izpēti dabaszinībās, valodās, sociālajās zinībās.
Uzsākot 2009./2010. mācību gadu vidusskolā 10.klasē strādājam pēc jaunajiem
vispārējās vidējās izglītības standartiem. Jaunajos standartos mainījies akcents no zināšanām un
faktu materiāla apguvums uz prasmju un iemaņu plašāku pielietojumu
Skolas galvenie uzdevumi:
 Aktualizēt sadarbību mācību un audzināšanas darbā Varakļānu novadā (olimpiādes,
pasākumi, neklātienes konkursi, metodiskās aktivitātes, projekti, sporta pasākumi,
u.c.).
 Izglītības procesā akcentēt kvalitāti, atbalstu skolēniem un sadarbību ar ģimeni.
2009. gadā Varakļānu vidusskolas seši skolotāji turpināja piedalīties Eiropas Sociālā
fonda projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”.
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Septiņiem skolotājiem piešķirts atbalsts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” projekta ietvaros.
Skolā turpina labiekārtot dabaszinību kabinetus un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi
dabaszinību projekta ietvaros.
Skolā darbojas 32 interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti 82% skolēnu.
2009. gadā Varakļānu vidusskola uzsāka darbību starptautiskajā projektā „GLOBE”, un
„Atrastā Latvija”.
Skolēnu pašpārvalde izstrādāja un sāka realizēt programmā „Jaunatne darbībā” jauniešu
iniciatīvas projektu „Lec!”
Kultūrizglītības interešu programmu dalībnieki uzsāka gatavošanos X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Skolēni aktīvi piedalījās un ieguva labus rezultātus rajonā un valstī organizētajos
neklātienes konkursos – 1. vieta konkursā „Mans Latvijas karoga stāsts” un 1. vieta konkursā
„Kāpēc es gribu palikt Latvijā”.
Sporta pulciņu dalībnieki labus rezultātus uzrādīja ZAFL vasaras čempionātā futbolā,
Latvijas skolēnu olimpiādē vieglatlētikā un volejbola turnīros novadā un reģionā.
Varakļānu vidusskola ir iniciators Varakļānu novada pasākumu organizēšanā gan mācību
olimpiādēm un konkursiem, gan ārpusstundu pasākumiem.

Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”
Iestādes juridiskais saturs.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” adrese:
Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838
Tālr. 64866530, 29342315, e-pasts: ilga37@inboks.lv.
Varakļānu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Varakļānu pilsētas domes dibināta
un Varakļānu novada pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas
izglītības programmu ( kods 01011111, LR IZM licences Nr. V- 819 izdota 2009. gada 4.
decembrī), kā arī sagatavo piecgadīgos, sešgadīgos bērnus pamatskolas programmas apguvei un
darbojas interešu izglītības pulciņi.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ir izstrādāts darba plāns
2009./2010. mācību gadam, mācību gada uzdevumi saskaņā ar kuriem tiek plānots iestādes
darbs.
Iestādes darbības mērķis.
Varakļānu pirmsskolas izglītības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un
sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.
Iestādes galvenie uzdevumi.
- Sagatavot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus pamatizglītības apguvei;
- Attīstīt radošās spējas tēlojošajās nodarbībās un ārpus tām;
- Sekmēt radošo darbu ar bērniem pilnveidojot uztveres prasmes;
- Turpināt pievērst īpašu uzmanību pirkstu sīkās muskulatūras un vispārējās fiziskās
attīstības nostiprināšanai;
- Savas valsts, pilsētas un novada kultūrvides un dabas objektu apzināšana, apmeklēšana.
Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē strādā 13 pedagogi, no kuriem 10 pedagogiem ir
augstākā izglītība, 3 pedagogi mācās un 14 saimnieciskie darbinieki. Iestādes darbu trešo gadu
organizē un atbild par darba drošību iestādes vadītāja Ilga Mestere.
Par saimniecisko darbību iestādē un ugunsdrošību atbild saimniecības vadītāja Inta Suhačeva.
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Metodisko darbu organizē metodiķe Aija Apeine, kas koordinē nodarbību sarakstus, pedagogu
darbu, atbild par nodarbību organizāciju, ārpusnodarbību darba organizāciju, jauno pedagogu
profesionālo izaugsmi.
Pedagoģiskais darbs iestādē balstās uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu, atbilstoši
darba apstākļiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām. Bērnu audzināšanas un
attīstīšanas process notiek 7grupās ar latviešu valodas apmācību.
Bērniem ikdienā piedāvājam zināšanu apguvi, izmantojot organizācijas formas un metodes;
prasmju un iemaņu attīstību: *Latviešu valodā un literatūrā, *Matemātikā, *Sportā, *Dabas
un apkārtnes mācībā, *Vizuālajā mākslā, *Rokdarbos un darbmācībā, *Mūzikā.
iestādes darba pārraudzību valsts līmenī nodrošina: IZM, Izglītības valsts inspekcija, pašvaldības
līmenī – Varakļānu novada priekšsēdētāja Modra Vilkauša, izpilddirektors Māris Justs un
galvenā grāmatvede Ilona Skutele; Iestādes padome, Vecāku padome.
Darba rezultāti iestādes darbā 2009. gadā:
1. iestādi apmeklēja 112 bērni. Skolai tika sagatavots 31 bērns,
2. bērniem tika nodrošināta droša vide, tika ievērotas visas normas saistītas ar bērnu tiesību
aizsardzību,
3. bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Ēdienkarti sastāda medmāsa,
4. uzlabojās bērnu audzināšanas un attīstīšanas process,
5. tika paaugstināta pedagogu profesionālā meistarība kursos un lekcijās, mācībās
augstskolā,
6. tiek turpināts pilnveidot metodisko un materiālo bāzi, uzskates līdzekļu papildināšana,
7. katra mēneša pēdējā nedēļā tiek rīkota Veselības diena, ziemā un pavasarī tiek rīkoti
Sporta svētki,
8. grupās pedagogi strādā ar bērniem 2 gadus, tā nodrošinot ātru adaptēšanās laiku rudenī
un var veiksmīgi papildināt metodisko bāzi,
9. iestādē iedibināta jauna tradīcija sadarboties ar novada pirmsskolnieku grupām,
10. katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskos pasākumus,
11. visa gada garumā iestādē tiek rīkotas bērnu darbu, bērnu un vecāku kopdarbu izstādes,
12. iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas, ekskursijas dabā, pa ievērojamām
kultūrvēsturiskajām vietām novadā,
13. iestāde rīko Teātra svētkus un „Sprīdītī” viesojas dažādi viesmākslinieki ar izrādēm,
koncertiem.
Komunikācija sabiedrībā.
 notiek sadarbība ar Varakļānu vidusskolu, Murmastienes un Stirnienes skolu, Varakļānu
mākslas un mūzikas skolu – tiek rīkoti koncerti, izstādes, notiek tikšanās.
 notiek aktīva sadarbība ar vecākiem – grupu sapulces, kopsapulces, vecāku padomes
darbs, vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, tiek rīkotas lekcijas vecākiem,
notiek individuālais darbs ar vecākiem.
 iestāde aktīvi piedalās dažādos kultūras pasākumos kultūras namā.
 Tiek veidota sadarbība ar pārējām iestādēm un organizācijām, kas atrodas novadā.
 Iestādei aktīvākais dāvinātājs SIA „Aļņi AS” īpašnieks Āris Sparāns ar sievu Ilonu ~ Ls
7000,00 vērtībā sporta inventāru zālei, kvalitatīvas rotaļlietas un spēles visām vecuma
grupām.
Iestādes darbinieku nodarbinātība:
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 2009. gadā nodarbināti
28 darbinieki. 13 pedagogi ( 13,7 likmes) 15. saimnieciskais personāls ( 12,1 likme), Vidējais
pedagogu vecums ~ 40 gadi, vidējais darba stāžs 16 gadi. Kadru maiņa iestādē ir nemainīga.
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Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu mūzikas un mākslas skola
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir Varakļānu novada pašvaldības pakļautībā esoša
profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mūzikas jomā skola darbojas kopš 1991.gada
1.septembra. 1995.gada 1.septembrī mūzikai savu darbību sāka mākslas nodaļa.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
likums par pašvaldībām, pašvaldību saistošie lēmumi, Skolas nolikums.
Skolas pilns nosaukums un juridiskā adrese: Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, Pils iela
25, Varakļāni, LV - 4838, Varakļānu novads
Izglītības iestādes ieņēmumi 2009.gadā:
Ieņēmuma avots
Summa latos
Iestādes kopējie ieņēmumi

106563,-

No tiem: Kultūras ministrija:

72432,-

Pašvaldības budžets

27891,-

Vecāku līdzfinansējums
6240,Skolas darbības mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmās noteikto mērķu
sasniegšanu
Skolas darbības pamatvirziens - izglītojoša darbība.
Skolas uzdevumi:
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nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un
prasmes mūzikā vai mākslā;
- sagatavot izglītojamos mūzikas vai mākslas profesionālās vidējās izglītības
programmu apguvei;
- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
- racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finansu līdzekļus.
2008./2009. mācību gadā skolā mācījās 145 izglītojamie: 70 profesionālās ievirzes
izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu
instrumentu spēle - Vijoles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes spēle,
Saksofona spēle, Trompetes spēle; Vokālā mūzika – Kora klase un 75 profesionālās ievirzes
izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.
Skolā strādā 12 pedagogi, no tiem – 8 ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību, 1
mācās maģistratūrā, 2 pedagogi turpina mācīties augstākajās mācību iestādās, 1 ar vidējo
profesionālo izglītību. Pedagogi papildina savu meistarību profesionālās pilnveides kursos.
Skolas audzēkņi un pedagogi ir radoši, talantīgi, aktīvi piedalās skolas un novada kultūras
dzīves veidošanā. Ņemot dalību izstādēs, koncertos, festivālos gan Latvijā, gan ārvalstīs ir
saņēmuši balvas, medaļas un atzinības rakstus. Skolas pasākumi - tradīcijas: Zinību diena;
Latvijas neatkarības gadadienai veltīts koncerts-izstāde; Ziemassvētku koncerts-izstāde; Mātes
dienai veltīts koncerts-izstāde; Ansambļu pēcpusdiena; Vecāku sapulces koncerts-izstāde;
Sadraudzības vakars ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolu; Izlaidums. Konkursi un festivāli: 8.
Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls; 37. Starptautiskā mākslas izstāde „Lidice 2009”; VII
Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss, Francija; Latvijas skolu audzēkņu 6.
konkurss izstāde „Runča piedzīvojumi Latvijā”; Valsts konkurss – Vizuāli plastiskās mākslas
programmā Mākslas valodas pamati; Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Es
dzīvoju pie jūras”; Ziemassvētku apsveikumu konkurss; Ārpusskolas pasākumi: Skolā
apgūstamo izglītības programmu prezentācijas koncerti Varakļānu vidusskolā, PII ”Sprīdītis”,
Murmastienes pamatskolā, Stirnienes pamatskolā; Atašienes pils svētkos, Varakļānu KN Latvijai
90; Mākslas programmas audzēkņu radošo darbu izstādes Varakļānu novada pašvaldībā,
Varakļānu bibliotēkā; Ziemassvētku labdarības koncerts Varakļānu Romas katoļu baznīcā;
Latvijas mūzikas un mākslas skolu akcija „Iestādi ideju”.
Varakļānu mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm: Varakļānu
vidusskolu, PII ”Sprīdītis”, Stirnienes pamatskolu, Murmastienes pamatskolu, Atašienes
vidusskolu, Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Ergļu
Mūzikas un mākslas skolu.
Plāni nākamajam gadam: Skolas lielo zāli rekonstruēt un izveidot to par koncertzāli –
izstāžu zāli; Piesaistīt Kultūrkapitāla, Sorosa, ES fonus un citus finansētos projektus; Atvērt
jaunu nodaļu – Sitaminstrumentu klasi; Nodrošināt pedagogiem un izglītojamajiem kvalitatīvu
piekļuvi internetam; Veicināt aktīvāku sadarbību ar vecākiem aicinot tos piedalīties skolas dzīves
veidošanā.
-

3.4. Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība
Novada teritorijā darbojās šādas kultūras iestādes:
Varakļānu pilsētā:
- Varakļānu kultūras nams;
- Varakļānu pilsētas tautas bibliotēka;
- Varakļānu novada muzejs.
Varakļānos ir brīvdabas estrāde, kurā vasaras periodā notiek vairāki kultūras pasākumi.
Varakļānos kultūras darbā notiek sadarbība ar profesionālās ievirzes skolu – Varakļānu
mūzikas un mākslas skolu, kā arī ar vispārējās izglītības iestāžu deju kolektīviem, ansambļiem,
koriem utt.
Varakļānu pagastā:
- Stirnienes tautas nams;
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- Stirnienes bibliotēka;
- Maurānu bibliotēka.
Murmastienes pagastā:
- Murmastienes bibliotēka.
Lai gan Murmastienes pagastā ir aktīva kultūras dzīve un pašdarbība, strādā kultūras
dzīves organizators, pagastam nav sava kultūras nama. 2009.gadā ir iesniegts projekts LAD par
Murmastienes pagasta padomes ēkas rekonstrukciju, kuras rezultātā tiktu būvēta piebūve
pasākumu zālei. Šim mērķim paredzēts arī izlietot mērķdotāciju novadu infrastruktūras attīstībai.
Līdz šim plašāki pasākumi notika pamatskolas sporta zālē, pagasta padomes telpās, bet vasaras
periodā – brīvdabā.
Murmastienes pamatskolā ir iekārtots novadpētniecības kabinets, kurā apkopota plaša un
vērtīga informācija par pagasta vēsturi. Pēc pagasta administratīvās ēkas rekonstrukcijas
novadpētniecības kabinetu iecerēts pārcelt uz šo ēku, kur nākotnē varētu izveidot Varakļānu
novada muzeja filiāli.
Varakļānu kultūras nams
Varakļānu kultūras nama darbības mērķis:
Sadarbojoties ar Latvijas novadu kultūras un izglītības iestādēm, Varakļānu novada iestādēm un
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta nodaļu, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām un atsevišķām personām, īstenot valsts
kultūrpolitiku novadā saskaņā ar nacionālās programmas “KULTŪRA” apakšprogrammā
“Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem atbilstoši visu
paaudžu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
Kultūras namā darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi un jauniešu interešu klubs ar 190
dalībniekiem. Pašdarbības kolektīvi piedalās Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
rīkotajās skatēs: I pakāpes diplomus ieguva senioru deju kolektīvs “Varavīksne”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs ( vadītāja Marija Madžule) un sieviešu koris
“Dzelvērte” (diriģente Ārija Tumane). Tautas mākslas kolektīvu darbība nodrošina Dziesmu un
deju svētku ilgtspēju. Kopīgas amatiermākslas aktivitātes jaunatnei un vecākajai paaudzei palīdz
pārvarēt aizspriedumus dažāda vecuma grupu starpā – amatierteātrī darbojas dažāda vecuma
pašdarbnieki, koncertos kopā uzstājas bērnu, vidējās paaudzes, senioru pašdarbības kolektīvi.
Atsevišķu projektu ietvaros darbojas Senioru dāmu deju grupa “Vēlziedes” (vadītāja Valentīna
Briška), Senioru sieviešu vokālais ansamblis “Sidrablāses” (vadītāja Agnija Strūberga), Līnijdeju
grupa “Četras debess puses” (vadītāja Anita Sārne). Astoņu kolektīvu vadītāji saņem mēnešalgu.
Pašdarbības kolektīvi piedalās Varakļānu KN rīkotajos pasākumos un viesojas pie sadraudzības

partneriem citos novados.
Konkursa “Varakļānu Cālis 2009” dalībnieki

Jauniešu mūzikas svētku dalīnieki

Kultūras nama darbības struktūra:
16 valsts un tradicionālie svētki – 3200 apmeklētāji, 8 informatīvās un izglītojošās norises – 240
apmeklētāji, 8 koncerti – 2000 apmeklētāji,5 izrādes – 600 apmeklētāji, izklaides sarīkojumi un
kino – 3000 apmeklētāji.
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Ienākošie līdzekļi (Ls) Pavisam 53518, tai skaitā no valsts budžeta ( mērķdotācijas) 1691, no
rajona padomes 407.
Kultūras nama ieņēmumi par nomu Ls 841.00, ieņēmumi par biļešu realizāciju 1310.00
Darbinieki kultūras namā – izveidojoties Varakļānu novadam, kultūras namā tika samazināts
darbinieku skaits un amatalgas, bija astoņas štata vienības un 4 sezonas kurinātāji, palika sešas
štata vienības un 4 sezonas kurinātāji.
2010 gadā plānots veikt kultūras nama skatītāju zālē kosmētisko remontu, iegādāties un
uzstādīt jaunus skatuves aizkarus, pilnveidot skaņas un gaismas aprīkojumu.
Veicināt folkloras tradīciju kopšanu Varakļānos ( komandējot mākslinieciskās daļas vadītāju
Kristīni Strodi uz Folkloras skolu , Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūrā). Atjaunot
JAUNIEŠU INTEREŠU KLUBA darbību. Pilnveidot teātra svētku tradīcijas Varakļānos.

Stirnienes tautas nams
Atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes Muižā.
Ēka celta 1866. gadā kā Stirnienes muižas vistu kūts. Pēc II Pasaules kara tajā divus gadus
darbojās skola. Šobrīd jau vairāk nekā 50 gadus savu mītni te ir radis tautas nams. 2009. gadā
darbojās 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne”, jauniešu estrādes ansamblis „Sinkope”,
folkloras kopa, amatierteātris, garīgās mūzikas koris „Reversium”. Izveidojusies laba sadarbība
ar Stirnienes skolu un draudzi, kas ļauj aptvert plašāku interesentu loku. Tautas nama zāli saviem
pasākumiem izmanto skola. Kā savdabīga tautas nama filiāle darbojas draudzes nams, jo
Stirniene vēsturiski ir izveidojusies policentriska. Katrā no tiem ir savi apmeklētāji gan vecuma,
gan attāluma dēļ. Klasiskās un garīgās mūzikas koncertiem izmanto dievnamu, kur ir 2008. gadā
uzstādītas ļoti skanīgas, kvalitatīvi restaurētas romantisma tipa ērģeles.
Tautas namā strādā vadītāja, 3 kolektīvu vadītāji un apkopēja.
2008. gadā veikts remonts vadītāja kabinetā, nomainīti jauni aizkari zālei. Iecerēta apkārtnes
labiekārtošana un ēkas iekštelpu renovācija.
Stirnienes tautas namu uztur pašvaldība, ar ziedojumu muižas vārtu atjaunošanai 2008. gadā
atbalstīja Antons Veips. 2009. gadā saņemta humānā palīdzība no Šveices Baltiešu fonda,
Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas sv. Jāzepa klostera, Margitas Rapp (Zviedrija),
Jakoba Fjorga (Austrija) un Čikāgas latviešiem – grāmatas, notis korim, tērpi teātrim, materiāli
dekorācijām.
Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība regulāri tiek informēta ar vietējo un
reģionālo laikrakstu starpniecību.
Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši daudzi pasākumi – valsts svētku un gadskārtu ieražu koncerti,
Mātes diena, Bērnības svētki, Dziedošās dienas, Starptautisko Baroka mūzikas festivāla
koncerts, Cecīlijas dienas koncerts, Ziemsvētku mūziklu uzvedumi. 2010. gadā plānoti gan
tradicionālie pasākumi bērniem un pieaugušajiem – koncerti, izrādes, bērnu rīti, deju vakari,
rokdarbu izstādes, gan turpināta sadarbība ar ilggadējiem draugu kolektīviem, kā arī meklēti
jauni kontakti ar kaimiņu novadu kultūras iestādēm. Norit darbs pie etnogrāfiskā Stirnienes
tautas tērpa meklēšanas un atjaunošanas.
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Tautas nams savu darbību vērsis uz latgaliskās identitātes akcentēšanu un saglabāšanu, garīgo
vērtību popularizēšanu, dažādu sabiedrības slāņu, interešu grupu un vecumposmu aptveršanu un
vienošanu.

Varakļānu tautas bibliotēkā
2009.gadā bibliotēkā reģistrēti 473 apmeklētāji, no tiem 216 bērni un jaunieši līdz 18
gadiem. Kopējais apmeklējumu skaits – 7748 izsniegums – 10472 vienības.
Reģistrēto lasītāju skaits ir nedaudz pieaudzis, taču apmeklējumu skaits, salīdzinot ar
pagājušo gadu – pamazinājies. Izsniegto vienību skaits arī samazinājies, tas varētu būt saistīts ar
faktu, ka ir vairāk tādu lietotāju, kuri nāk strādāt pie datora. Bērni ļoti daudz mazāk lasa
grāmatas – izsniegums tikai 3652 vienības, bet vairāk izmanto Internetu, datorlietotāju
apmeklējums 3043. Savukārt pieaugušajiem gan apmeklējuma skaits, gan izsniegums pieaudzis
(salīdzinot ar bērniem). Ik dienas pie bibliotēkas lietotāju datoriem strādā ap 30 cilvēki.
Bibliotēkas dienas lapās katru dienu uzskaitām datora lietotājus. 2009.gadā tika sniegtas 4985
tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas, no tām – 3043 bērniem.
2009.gadā bibliotēkai grāmatu un periodikas iegādei no budžeta tika izlietoti 1253 Ls. No
tiem grāmatu iegādei – 1000 Ls, periodikai – 253 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pašvaldības
budžets šogad par 1219 Ls mazāks. Dižķibeles rezultātā arī mūsu bibliotēkas budžetu skāra liels
samazinājums. 2009. gadā tika abonēti 21 periodiskie izdevumi.
Šogad no krājuma kopā tika norakstīti 2616 eksemplāri, tajā skaitā 939 žurnāli.
Bibliotēkā turpinās darbs pie grāmatu ievadīšanas vienotajā kopkatalogā programmā „Alise-i”,
tiek ievadīti visi jaunieguvumi un arī iepriekš saņemtās grāmatas. Šobrīd kopkatalogā ir
apmēram 60% eksemplāru. Tāpat ir uzsākts darbs pie vienotā lasītāju saraksta veidošanas.
Alfabētiskais kartīšu katalogs tiek uzturēts, bet papildināts netiek no 2009.gada 1.janvāra.
Bibliotēkā iespējams iegūt informāciju datu bāzēs „Letonika”, „NAIS”, „NEWS” un
„Lursoft”. Populārākais informācijas meklēšanas portāls ir www.google.lv. Skatīties latviešu
filmas portālā www.filmas.lv, tāpat plaši tiek izmantots portāls www.pasakas.net. Lasītājus
reģistrējam arī jaunajā ideju foruma bibliotēkā www.e-biblioteka.lv.
Bibliotēkā ir 14 datori ar interneta pieslēgumu; 1 melnbaltais lāzerprinteris; 1 skeneris; 2
kopētāji – multifunkcionālas iekārtas (melnbaltais un krāsainais); 1 krāsainais lāzerprinteris; 1
digitālais fotoaparāts.
2009. gadā bibliotēkas kopējie izdevumi bija 13645 Ls:
Kārtējie izdevumi – 13645 Ls
Izdevumi grāmatām un žurnāliem – 1253 Ls
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Izdevumi darbinieku algām (arī sociālās apdrošināšanas obligātais nodoklis) – 10719 Ls
Citi uzturēšanas izdevumi – 1673 Ls
Dāvinājumi: 97 izdevumi par summu 331 Ls.

Murmastienes pagasta bibliotēka
Murmastienes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde,
kas apkalpo tās teritorijā mītošos 945 iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto dažāda
vecuma, profesiju un izglītības līmeņa pārstāvji. Lasītāju vidū ir
26 dažādu augstāko mācību iestāžu studenti,
37 vidējo mācību iestāžu audzēkņi,
56 zemnieki utt.
Lai raksturotu iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, ieskatam statistikas dati par 2009.g.
lasītāju skaits pagasta bibliotēkā -313, t.sk. bērni līdz 18 g.v.- 99,
apmeklējumu skaits - 4732
literatūras izsniegums – 8163 eks.
Murmastienes pagasta bibliotēka savu darbu organizē atbilstoši vietējās nozīmes bibliotēku
tīkla darbības noteikumiem un sniedz iedzīvotājiem universālo informācijas un izglītības
pieejamību – grāmatas, periodiku un citus iespieddarbus, katalogu, datu bāzu, pārlūksistēmu,
elektroniskās informācijas iegūšanas un pārraides un starpbibliotēku abonementa izmantošanu.
Aizvadītajā gadā bibliotēka uzsākusi darbu arī bibliotēku informācijas sistēmas modulī ALISE-i
un veido elektronisko kopkatalogu. Pagasta bibliotēka
 būdama vietējais zināšanu avots, nodrošina pamatapstākļus mūžizglītībai un iespējai celt
savu zināšanu līmeni,
 būdama vietējais informācijas centrs, padara visu veidu zināšanas un informāciju viegli
pieejamu saviem lasītājiem,
 būdama vietējais kultūras centrs, sagādā iespēju atpūsties un izklaidēties.
Bibliotēka ir iekarojusi un nostiprinājusi savu vietu un lomu sabiedrības izglītošanā un
informācijas pakalpojumu sniegšanā. Saglabājas stabils lasītāju skaits, krietni pieaudzis
apmeklējumu skaits, jo bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts ir mainījies – tas kļuvis
modernāks un daudzveidīgāks. Arī pasākumu formas ieguvušas jaunas aprises un tas piesaista
sabiedrības uzmanību. Bibliotēkā regulāri tiek izliktas literatūras un foto izstādes un organizēti
pasākumi sakarā ar ievērojamu cilvēku jubilejām un atceres dienām, svētku un piemiņas dienām,
valstiski svarīgiem pasākumiem, kultūras un sporta notikumiem u.c. Piemēram daži no 2010.
gadā paredzētajiem pasākumiem:
pasaku un dzejas pēcpusdiena bērniem sakarā ar Margaritas Stārastes 96.dzimšanas dienu,
konkursi skolēniem ,,Ziemas Olimpiskās spēles. Vankūvera” un ,,Eiropa tepat līdzās”,
informatīvi izglītojoši pasākumi un konkursiņi par bērnu drošību internetā, datorlietošanas
apmācību kurss pieaugušajiem ,,No interneta nebaidies, iemācies un draudzējies”, derīgo
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padomu stundas ,,Man deviņi rožu dārzi”, Martas Bārbales atceres pasākums, pārrunas par
grāmatām, neklātienes ceļojumi, bibliotekārās stundas, jauno grāmatu apskati utt.
Aizvadītais gads arī novadpētniecības jomā iezīmējās ar jauno tehnoloģiju izmantošanu un
savdabīgu materiālu noformēšanu. Gan tematiskajās mapēs, gan digitālā veidā krājas materiāli
par pagastu- par tā ļaudīm, dabu, norisēm sabiedrībā un politikā.
Bibliotēka aktīvi iesaistās arī projektu izstrādē un realizācijā. Jau 7 gadus Murmastienes
pagasta bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija”, gūst atbalstu
Kultūrkapitāla konkursos ,,Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām”, realizējot
LEADER+ projektu iegādātas mēbeles un aprīkojums bibliotēkas lasītavai, organizēti apmācību
kursi par dažādām tēmām… Kopā bibliotēka sagatavojusi, iesniegusi un realizējusi 19 projektus.
Ieviešot savā darbā jaunās tehnoloģijas un pilnveidojot apkalpošanas metodes, bibliotēka ir
nepārtrauktā ceļā uz laikmetīgas bibliotēkas attīstību.
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Stirnienes bibliotēka
Adrese: Varakļānu novads, Varakļānu pagasts,
„Muiža”
Tālrunis: 26526176
e-pasts: kaspain@inbox.lv
Bibliotēkas piedāvājumi:
Grāmatu fonds 12263
18 nosaukumu preses izdevumi
Elektroniskais katalogs
Uzziņas, konsultācijas
Bezmaksas interneta pakalpojumi
25 tematiskās mapes
16 novadpētniecības mapes
Maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, skenēšana
Darba rādītāji par 2009.gadu: lietotāji 187
apmeklējums 3937
izsniegums 2186
uzziņas 156
SBA izsniegumi 44
izstrādāts viens projekts
Iegādātas grāmatas: 451 par pašvaldības līdzekļiem,
20 par projekta līdzekļiem
26 saņemtas dāvinājumā. Finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo trīs
gadu laikā bija pozitīva un nodrošināja bibliotēkas funkciju veikšanu. Personāls – 1 bibliotēkas
darbinieks
1 interneta pieejas punkta konsultants
1 apkopēja
Katru gadu atjaunoju prospektu par pieejamajiem pakalpojumiem bibliotēkā un darba
rādītājiem iepriekšējā gadā, ar kuru var iepazīties bibliotēkas lietotāji.
Interesenti var iepazīties ar bibliotēkas vēsturi un tūrisma maršrutu pa Varakļānu pagastu.
Rajona bibliotekāru semināram tika sagatavota prezentācija „Virtuālais ceļojums pa
Varakļānu pagasta kultūrvidi”.
Tiek sniegtas publikācijas par bibliotēkas darbu – Varakļōnītī un Starā.
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Bibliotēkas pakalpojumu attīstība:
Nodrošināt brīvu , neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.
Sniegt bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.
Komplektēt, apstrādāt un kataloģizēt bibliotēkas jaunieguvumus, uzkrāt un sistematizēt
universāla rakstura iespieddarbus, kas apmierina Stirnienes bibliotēkas lietotāju prasības.
Papildināt, rediģēt un uzturēt kārtībā katalogus.
Turpināt elektroniskā kataloga veidošanu.
Veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, novadpētniecī bas darbu.
Apmierināt bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida dokumentiem ar
SBA palīdzību.
Organizēt literatūras un lasīšanas popularizēšanas pasākumus.
Organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem.
Piedalīties projektu rakstīšanā, lai piesaistītu papildus līdzekļus bibliotēkai..
Varakļānu Novada muzejs
Pils iela, 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 4838
Vadītāja: Terese Korsaka
Reģ. :Nr. LV90001754862
Muzejs dibināts: 2001.gada 31.janvārī
Muzejs akreditēts līdz 15.12.2014.
Muzeja šifrs: VarNM
Muzeja misija: Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un
iepazīstina ar grāfa M.Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.
Darbība: 1. Galvenais uzdevums realizēt muzeja misiju;
2. Veikt krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un popularizēšanas darbu saskaņā ar
MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu;
3. Veikt zinātniski pētniecisko darbu;
4. Veikt izglītojošo darbu;
5. Veikt popularizējošo darbu un sekmēt tūrisma attīstību novadā.
Juridiskais statuss: pašvaldības iestāde
Dalība organizācijās: Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs.
Darba laiks apmeklētājiem ziemas sezonā - O,T,C,P,S no 10:00 – 16:00
Vasaras sezonā – O,T,C,P,S,Sv no 10:00 - 17:00
Pakalpojumi: ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 0,50; studentiem, pensionāriem- Ls 0,30;
skolēniem- Ls 0,20; Gida pakalpojumi no Ls 1,00 – 5,00; Telpu īre banketiem –5,00 Ls/h;
semināriem – 3,50 Ls/h; kāzu mielastiem – 100,00 Ls/diennkt.; telpas viesiem – 30,00
Ls/diennkt.
Izklaidējoša programma jaunlaulātajiem – Ls 25.00 + 0.30 (ieeja par katru kāzu viesi).
RESURSI, FINANSES
Kopējais muzeja krājuma priekšm. skaits – 3290 vienības, t.sk. pamatkrājums – 794 vienības;
2009.gadā jauniegūto vienību skaits – 165, t.sk.pamatkrājums – 28
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība (LVL) – 1003,41
Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude – 2330;
Zinātnisko rakstu daudzums – 12;
Pētniecisko darbu tēmas – 2 - ”Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni” un „Dzejnieces M.Bārbales mūža
taka”;
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Komunikācija ar sabiedrību:
Apmeklējumu skaits kopā - 1913, t.sk. bezmaksas apmeklētāji – 789;
ārzemnieki – 114, skolēni – 362, individuālie – 485, dažādi – 163.
Izstāžu skaits muzejā – 10, t.sk. atklātas pārskata periodā – 6
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā – 40;
Muzejpedagoģiskās programmas – 16;
Tematiskie pasākumi – 4
Pieejama informācija mājas lapā: www.varaklani.lv/Tūrisms un 6 citās internetvietnēs.
Izveidots Tūrisma informācijas centrs.
Infrastruktūra
Muzeja ēkas īpašuma forma: pašvaldības īpašums
Ēkas uzcelšanas gads: 1789
Valsts arhitektūras piemineklis ( Valsts aizsardzības Nr.6484)
Teritorijas platība: 1298 m2 , t.sk. telpu kopplatība: 890 m2
Elektroniskā apsardzes sistēma.
Darbinieki
Faktiskais darbinieku skaits – 5, t.sk. ar augstāko izglītību – 3
Finanšu piesaistes projekti:
1) krājuma telpas Nr.3 griestu un sienu atjaunošanasaņemti līdzekļi no VKPAI – LVL 1000,00;
2) Pils kapelas un koridora kosmētiskais remonts –
Saņemti ziedojumi no privātpersonas – LVL 1000.00
2010.gadā plānots:
1) papildināt muzeja krājumu ar kultūrvēsturiskiem materiāliem par novada vēsturi un
ievērojamāko novadnieku dzīvi un darbību;
2) Iesaistīties NMKK II kārtas projektā;
3) Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai;
4) Murmastienes pagastā apsekot vēstures materiālus un izveidot pastāvīgo ekspozīciju;
5) Eksponēt materiālus pastāvīgajām izstādēm, deponējumiem un pētījumiem;
6) Veikt pētījumu par Varakļānu novada sakrālajām un garīgajām vērtībām;
7) Rīkot zinātniskas konferences un pētnieciskas ekspedīcijas;
8) Realizēt muzejpedagoģiskās programmas, lasīt lekcijas;
9) Sagatavot prezentācijas un popularizēt tūrisma iespējas novadā;
10) Pēc nepieciešamības veikt kosmētiskos remontus iekštelpās un ēkas fasādei;
11) Ierīkot apsardzes signalizāciju jaunatklātās telpās;
12) Sagatavot Ugunsdrošības sistēmas projektu un rast risinājumu papildus finanšu
piesaistīšanai;
13) Jaunu darbinieku atlase amatu vakancēm muzejā;
14) Sadarboties ar novada pašvaldību, citām kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām, nodarbinātības valsts aģentūru u.c.;
15) Uzturēt sakarus ar ārzemēs dzīvojošajiem novadniekiem;
16) Uzņemt apmeklētājus un sniegt pakalpojumus vismaz trijās valodās.
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2009.gadā Varakļānu novada muzejā tika izveidots tūrisma informācijas centru (TIC),
kurš sekmē tradicionālo kultūras vērtību popularizēšanu, veicina sadarbību tūrisma jomā.

3.5. Veselības aprūpes pieejamība
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ārstniecības iestāde, kas reģistrēta ārstniecības
reģistrā ar nr.7018-00002, komercreģistrā ar nr. 40003365196. Centrs atrodas Pils ielā 25a,
Varakļānos.
SIA „Varakļānu slimnīca” 2009.gada pirmos trīs mēnešus darbojās kā diennakts
stacionārs, nodrošinot medicīnas pakalpojumus 24 stundas diennaktī. Pēc veselības nozares
reformu veikšanas no 2009.gada 1.aprīļa nodrošina tikai ambulatoro veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu. Paredzot un veicot iestādes pārstrukturēšanu no stacionāra pakalpojumu
sniedzēja uz ambulatoro pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošina valsts apmaksāto veselības
pakalpojumu sniegšanu, no 2009.gada 4.augusta uzņēmuma nosaukums ir SIA „Varakļānu
veselības aprūpes centrs”.
Centrā izvietota viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. No 2009.gada augusta
NMP brigādes darbība nav pakļauta Varakļānu veselības aprūpes centram, bet gan valsts
apvienotajam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Centra telpās ir izvietotas divas ģimenes ārstu prakses, lai nodrošinātu primārās veselības
aprūpes pakalpojumu ērtu un kvalitatīvu sniegšanu.
Atbilstoši iestādes plānam un saskaņā ar līgumu par sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Veselības norēķinu centrs maksā no valsts budžeta,
2009.gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas: 1.Izmeklējumi un terapija:
Ultrosonogrāfiskie izmeklējumi, rentgendiagnostika; 2. Laboratoriskie izmeklējumi; 3. Dienas
stacionārā sniegtie pakalpojumi (ar iespēju izmantot nakts viesnīcas pakalpojumus); 4. Fizikālās
medicīnas pakalpojumi; 5. Speciālistu pakalpojumi: traumatologs – ortopēds un ginekologs,
dzemdību speciālists. Papildus esošā līguma nosacījumiem, Varakļānu veselības aprūpes centrs
izmanto valsts noteiktos papildus sociālās palīdzības līdzekļus, tādā veidā nodrošinot
medicīnisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.
Varakļānu veselības aprūpes centrā 2009.gadā vidējais strādājošo skaits bija divdesmit
pieci. Tomēr darbinieku skaita krasu samazinājumu izraisīja stacionāra slēgšana. Sākot ar 2009.
gada augusta mēnesi, ieviešot jaunus pakalpojumus – dienas stacionārs un mājas aprūpe –
strādājošo skaits nedaudz palielinājās.
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par medicīniskajiem pakalpojumiem Varakļānu
novadā, vairākkārt publicēta informācija Varakļānu novada avīzē, kā arī nodrošināta
informācijas pieejamība veselības aprūpes centrā.
2010.gadā plānots saglabāt esošos pakalpojumus un papildus atvērt zobārstniecības
kabinetu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta aktivitātes „Ambulatorās veselības
aprūpes attīstība” ietvaros plānota infrastruktūras uzlabošana. Ēkas kopējā platība ir 1738,8 m2.
Nodrošinot ēkas iekšējo rekonstrukciju, paredzēts remontēt telpas 1018 m2 platībā, turklāt veikt
ēkās ārējo renovāciju, izbūvējot pasažieru pacēlāju ar četrām pieturām, kas savienos ēkas trīs
pamatstāvus, nodrošinot vides pieejamību ārstniecības iestādē.
Varakļānu veselības aprūpes centra darbība arī turpmāk tiks vērsta uz iespēju Varakļānu
novada un arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko
palīdzību, primāro un sekundāro veselības aprūpi.
Varakļānu un Murmastienes pagastos ir feldšerpunkti (FVP). Katrā FVP strādā
ārsta palīgs, bet reizi nedēļā pieņem ģimenes ārsti.
3.6. Sociālā palīdzība iedzīvotājiem
2009.gadā septembrī pēc novadu reformas – apvienojoties pašvaldībām tika izveidots
vienots Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests . Sākotnēji dienestā strādāja 2
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darbinieki – Varakļānu pilsētā, pagastā un viens darbinieks Murmastienes pagastā, un sociālie
aprūpētāji. Gada nogalē tika izveidota jauna darba vieta - sociālās palīdzības organizators.
Sociālais dienests sniedz novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību - materiālo palīdzību
(pabalstu veidā – GMI, dzīvokļa pabalsts, medicīnisko izdevumu, brīvpusdienas, u.c.),
psiholoģisku un morālu atbalstu. 2009. gadā tika uzsākta Latvenergo dāvanu karšu „Elektrības
norēķinu kartes 500 kWh” izsniegšana.
Mērķauditorija – trūcīgās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, vientuļie pensionāri, invalīdi,
politiski represētās personas, no ieslodzījuma atbrīvotas personas, ilglaicīgie bezdarbnieki.
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE”
Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt iestādē dzīvojošiem 20. pieaugušiem klientiem
sociālos pakalpojumus, izlietojot pašvaldības un valsts budžeta līdzekļus atbilstoši MK
noteikumiem par programmu un apakšprogrammu izpildi. Iestādē strādā 15 darbinieki uz 10,2
likmēm. Iestādes darbiniekiem ir izglītība, pieredze un atbilstoši kursu apmeklējumi, lai sniegtu
kvalitatīvus sociālos pakalpojumus mūsu klientiem.
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” ( turpmāk tekstā - pansionāts) atrodas
Varakļānu novadā, Varakļānos. Pansionāta ēka ir celta 19 gadsimta beigās.
Iestādes juridiskais.
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” ir Varakļānu novada pašvaldības
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām, un kura ir reģistrēta 2009. gada
15. oktobrī. Reģistrācijas apliecības Nr. 414
Par Varakļānu veco ļaužu pansionāta „VARAVĪKSNE” dzimšanas gadu var uzskatīt
1997.gadu.
Pansionātam ir ( struktūrvienības ): Sociālā aprūpe, medicīniskā aprūpe, grāmatvedība un
uzskaite, ēdināšanas bloks, tehniskais bloks, saimnieciskā daļa.
Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes.
Pansionātā īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā
attiecībā uz pilngadīgām personām un 2. grupas invalīdiem .
Centrs nodrošina pilngadīgām personām un 2. grupas invalīdiem:
-mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, radītu apstākļus, kas atbilstu
kā dzīvei ģimenē,
-nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās
funkcionēšanas spējas,
-centra administrācija veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības
nodrošināšanai,
-centrs īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos
noteiktos uzdevumus.
Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK 3. jūnija 2003. gadā noteikumi
Nr.291 un citi normatīvie akti. Darbs tiek organizēts atbilstoši plāniem.
Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums:
Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas.
Pārskata gadā vadība nav mainījusies. Klientu dzīves apstākļu uzlabošanai tika veikts
kosmētiskais remonts palīgtelpās, otrajā stāvā veikts kosmētiskais remonts arī koridorā, virtuvē
izpildītas Pārtikas un veterinārā dienesta prasības par personāla dušas izveidošanu, un, kas
attiecās uz pārtikas drošuma noteikumiem, iepirktas higiēnas preces, medikamenti.
Rezultātā, pateicoties papildus finansējumam, uzsāktie pasākumi stimulēja klientus
iesaistīties saimnieciskos darbos, klienti sāka vairāk interesēties par sabiedrisko dzīvi, kas
veicina integrāciju sabiedrībā pozitīvā virzienā, tas tika panākts izveidojot amatu sociālais
darbinieks. Klienti apmeklē baznīcas, kā arī konfesiju pārstāviji apmeklē iestādi, sniedzot
garīgos pakalpojumus, apmeklē vietējās izstādes, veic izbraucienus pa Varakļānu novadu. No
darbinieku puses palielinoties minimālajam atalgojumam, redz lielāku atdevi darbam, lielāku
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ieinteresētību un darba kvalitātes uzlabošanos. Šīs izmaiņas bija nepieciešamas, lai kaut daļēji
izpildītu ES prasības, nodrošinot klientiem atbilstošus dzīves un sadzīves apstākļus.

SIA DT „Mobile” ziedoja Ls 400.00. Par ziedotajiem līdzekļiem pansionātam tika iegādāti
matrači, spilveni, segas, Lattelekom dāvināja 2 dekoderus un antenas par summu Ls 120,00,
tirdzniecības centra SIA „JILS” saimnieks Erels Jānis dāvināja Ls 600 vērtībā mīkstās mēbeles.
2009. gadā uz 20 vietām vidējais klientu skaits 17, jo pēc LR LM SPP norādījuma, nav atļauts
pieņemt klientus virs plānoto vietu skaita. Taču mūsu kontingenta klienti slimo, brauc ciemoties
un tādējādi ik 3. dienu prombūtnē ir 1-2 klienti. Tāpēc lai pildītos gultu dienas, būtu vajadzīgs
pieņemt virs plānotajām gultām vismaz 2 klientus.
Pansionātā uz 2009. gada 1. janvārī dzīvoja 17 iemītnieki –
- 4 iemītnieki iestājās ( 1 no Varakļānu pagasta, 3 no citām pašvaldībām).
- 4 iemītnieki miruši ( 3 no Varakļāniem, 1 no citām pašvaldībām)
Pansionātā uz 2010. gada 1. janvāri dzīvo 14 iemītnieki.
Budžeta līdzekļi tiek izmantoti tikai apakšprogrammas mērķu izpildei. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, šie rādītāji nav izmainījušies.
Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Lai uzlabotu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ar darbiniekiem (pakalpojumu
sniedzējiem ) tiek organizēti sekojoši pasākumi, kuros tiek analizētas vietēja rakstura problēmas
un izskatīti presē publicētie gadījumi citās līdzīga rakstura iestādēs: tās ir iknedēļas piecminūtes
pirmdienās un pēc vajadzības arī biežāk, visu darbinieku ikmēneša sanāksmes, atbalstām
darbinieku specializāciju un kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņas braucienus.Valsts
likumdošana, gan sociālo darbinieku standarti, gan sociālo darbinieku ētikas normas.
Galvenie pasākumi, kas veikti sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai:
1. klientu istabiņu kosmētiskais remonts,
2. klientu izmitināšana atbilstoši klientu vēlmēm, vecumam, interešu un raksturu
saderībai( iespēju robežās ),
3. ēdienkartes sastādīšana atbilstoši diētai, nodrošinot sabalansētu uzturu,
4. darbs, kas vērsts uz dialoga veidošanu starp klientiem un administrāciju.
Pakalpojuma kvalitāti nosaka daudzi objektīvi un subjektīvi faktori:
Institūcijas ģeogrāfiskais novietojums, satiksmes pieejamība, pašas iestādes
piemērotība klientiem.
Iestādei nav savs transports, ar kuru klientu varētu aizvest pie ārsta, uz tirdzniecības vietām
un ekskursijās.
Lai klienti varētu saņemt citu institūciju sniegtos pakalpojumus, iestādē uz ziņojumu dēļa
ir informācija ar adresēm un telefona numuriem.
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Institūcijas materiālie un finansu resursi.
Pārskata gadā iestāde uz 1 klientu ēdināšanai dienā tērēja Ls 1,85, medikamentus Ls 9,52
dienā. Ja finansējums būtu lielāks, klienti saņemtu sabalansētāku, vitamīniem bagātāku
pārtiku, uzturā vairāk varētu lietot augļus un dārzeņus.
Klientu istabiņas varētu iekārtot mājīgāk un funkcionālāk.
Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana .
Lai sekmīgi izpildītu iestādei nospraustos mērķus, ir jābūt kompetentiem, izglītotiem
darbiniekiem. 2009. gadā 5 pansionāta aprūpētājas sanitāres ieguva Profesionālās kvalifikācijas
apliecības sociālajā aprūpē, 2 pavāres saņēma apliecības par mācībām kursos „Minimālās
higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Uz dažādiem kursiem, semināriem un mācībām rajona
mērogā izbrauca 80% darbinieku.
Medicīnas māsai ir izsniegtas apliecības un sertifikāti.
Praktiski apmācības aptvēra visus darbiniekus, taču intensitātes līmenis ir bijis dažāds.
Kompetenti darbinieki nozīmē – lai viņiem būtu attiecīga izglītība, lai par darbu saņemtu MK
noteikumos norādīto samaksu, lai būtu izvērtēti darba vides riski, kuriem darbinieks pakļauts un
tie savlaicīgi tiktu novērsti, lai tiktu veikti visi pasākumi, kuri novērstu vardarbības iespējas pret
darbinieku lai tiktu saglabāta darba drošība. Tiek respektēti: pieredze, padomu došana, atzinības
izteikšana, sociālās garantijas.

3.7. Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietu, kā arī ar audţuģimenēm saistīto jautājumu
kārtošana
Šo funkciju nodrošināšanai novada teritorijā darbojas bāriņtiesas, kas sadarbojas ar
sociālo dienestu, medicīnas, izglītības un tiesībsargājošām iestādēm.
Varakļānu novada Bāriņtiesa darbojas no 2009.07.09., apvienojot Murmastienes pagasta un
Varakļānu pagasta bāriņtiesu, šādā sastāvā:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja – I. Dalecka
Bāriņtiesas locekle – L.Skurule
Bāriņtiesas locekle – Z.Broka
Bāriņtiesas locekle – L.Upeniece
Lietvede – I.Laura
Ņemot vērā ievērojamas daļas iedzīvotāju ārkārtīgi lielās materiālās un sociālās problēmas,
darbs ir pietiekami apjomīgs un sarežģīts.
Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, ir laba sadarbība ar novada mācību iestādēm, valsts
policiju, mediķiem un psihologiem.
Bāriņtiesas darbinieki nemitīgi papildina zināšanas dažādos mācību kursos, kas saistīti ar
bāriņtiesas darbību un kompetenci.
Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Varakļānu novada pašvaldībā pirmdienās no 8.00 – 17.00,
otrdienās – 14.00 – 17.00, ceturtdienās – 8.00 – 18.00 ar pusdienu laiku no 12. 00 – 13.00, katra
mēneša 2. un 4. otrdienā Murmastienes pagastā – 9.00 – 11.00, Varakļānu pagastā –
11.00 – 13.00.
Laika posmā no 2009. gada septembra līdz decembrim Varakļānu novada Bāriņtiesā ir
pieņemti 13 lēmumi. Visvairāk izskatītie jautājumi:
- aizgādņa iecelšana personai un mantai, kā arī aizgādņa iecelšana mantojumam.
- par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīgā vārdā,
- par atļauju rīkoties ar nepilngadīgā bērna mantojumu,
- par ģimenes un valsts pabalsta saņēmēja maiņu,
- par bērna uzvārda maiņu,
- par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu,
- par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem,
- par aizbildnības atcelšanu, sasniedzot 18 gadu vecumu.
Bāriņtiesā iekārtotas :
Lietas par aprūpes tiesību atņemšanu (18)
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Aizbildnības lietas(21)
Audžuģimeņu lietas(2)
Adopcijas lietas(3)
Aizgādnības lietas(6)
Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu(10)
Lietas par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana(13)
Lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijās(1)
Bāriņtiesā izdarīti notariālie 100 apliecinājumi.
3.8. Sabiedriskā kārtība
2009.gadā novada teritorijā kārtību nodrošināja Madonas rajona policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja 2. nodaļas 3. iecirknis, kurš apkalpo Varakļānu pilsētu, Barkavas,
Murmastienes un Varakļānu pagastus. Pašvaldībām ir izveidojusies laba sadarbības ar Valsts
policiju, taču Valsts policijas iespējas nodrošināt kārtību visās pašvaldību teritorijās ir
ierobežotas, tāpēc 2010.gadā plānots pieņemt darbā uz nepilnus darba slodzi 2 pašvaldības
kārtībniekus.
Novadu pašvaldībā ir izveidota un darbojas Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā,
komisiju vada tās priekšsēdētājs Gunārs Gabrišs.
3.9. Būvniecības pārzināšana. Zemes izmantošanas un apbūves kārtības nodrošināšana
Visām Varakļānu novadu veidojošajām pašvaldībām bija izstrādāti teritorijas plānojumi
un apbūves noteikumi. Pēc apvienošanās to darbība ir saistoša Varakļānu novada pašvaldībā.
Varakļānu novada pašvaldība kopā ar Cesvaines un Lūbānas novada pašvaldībā ir
izveidojušas Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienoto būvvaldi.
Varakļānu pilsētā, Murmastienes un Varakļānu pārvaldēs strādā zemes ierīcības
speciālisti.
Varakļānu novada pašvaldības īpašumā uz 01.01.2010. ir zeme 218,2 ha kopplatībā, bet
pašvaldībai piekritīgā zeme – 484,7 ha.

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀ ZEME (ha)
uz 01.01.2010.

Murmastienes Varakļānu Varakļānu
pagastā
pagastā
pilsētā

Kopplatība
t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā zeme
– mežs
– krūmājs
– purvs
– zeme zem ūdeņiem
– zeme zem ēkām un pagalmiem
– zeme zem ceļiem
– pārējās zemes

8,9
2,5
0,5
0,8
5,1
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24,3
3,7
0,3
0,1
2,5
2,2
15,5

185,0
78,7
28,1
1,4
0,4
6,6
19,8
26,7
23,3

KOPĀ
novadā

218,2
84,9
28,1
1,7
0,4
6,7
22,8
29,7
43,9

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ ZEME (ha)
uz 01.01.2010.
Murmastienes Varakļānu Varakļānu
pagastā
pagastā
pilsētā

Kopplatība
t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā zeme
– mežs
– krūmājs
– zeme zem ūdeņiem
– zeme zem ēkām un pagalmiem
– zeme zem ceļiem
– pārējās zemes

228,5
139,1
6,4
2,1
1,1
7,4
64,0
8,4
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242,2
111,0
9,9
8,1
2,4
6,7
82,6
21,5

14,0
0,4
3,1
1,1
9,4

KOPĀ
novadā

484,7
250,1
16,3
10,2
3,9
17,2
147,7
39,3

3.10. Civilstāvokļu aktu reģistrācija
DZIMTSARAKSTU NODAĻA

2010.gada 9.septembrī izveidota Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa, kurā apvienotas
Varakļānu pagasta, Murmastienes pagasta un Varakļānu pilsētas dzimtsarakstu nodaļas.
Vēsturiski Dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas 1994.gada 1.janvārī.
Varakļānu pagastā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 01.01.1994. līdz 25.03.2001.bija
Genovefa Kokare. No 26.03.2001.līdz 06.09.2009. Rita Upeniece

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

Statistika
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
2
2
2
2
1
3
1
1
1
13
10
17
8
10
9
7
8
35
33
24
22
30
18
22
22

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
2
2
2
1
3
1
1
1
1
10
15
12
10
4
10
10
1
20
26
20
17
15
22
15
14
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Murmastienes pagastā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 01.01.1994. līdz 06.09.2009. bija
Marija Strode.
Statistika
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
4
1
1
4
1
2
2
3
Laulību reģistri
13
9
14
20
10
8
11
Dzimšanas reģistri 7
18
22
20
18
19
16
13
14
Miršanas reģistri
2002.
Laulību reģistri
Dzimšanas reģistri 7
9
Miršanas reģistri

2003.
2
11
16

2004.
2
8
15

2005.
1
8
18

33

2006.
3
6
10

2007.
3
8
19

2008.
1
6
19

2009.
1
3
7

Varakļānu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 01.01.1994. līdz 30.06.2009. bija Anna
Strode, no 01.07.2009. līdz 06.09.2009. – Rita Upeniece

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

Statistika
1994. 1995. 1996. 1997.
6
6
8
2
9
14
18
14
21
23
23
19
43
55
40
35

1998.
1
10
15
35

1999.
3
12
12
40

2000.
10
7
12
40

2001.
1
5
18
44

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2002.
2
12
15
33

2006.
4
4
19
42

2007.
5
7
18
33

2008.
5
13
9
38

2009.
3
11
14

2003.
4
14
17
37

2004.
2
9
14
26

2005.
7
17
8
39

Varakļānu novada dzimtsarasktu nodaļas vadītāja no 07.09.2009. ir Rita Upeniece un vietniece
Marija Strode

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

Statistika Varakļānu novadā 2009. gadā
2009.
4
5
25
19
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Demogrāfiskā procesa rezultāti ir satraucoši – nomirst vairāk nekā piedzimst. Dabiskais
pieaugums joprojām ir negatīvs.
Regulāri tiek sniegtas atskaites un ziņojumi TM Dzimtsarakstu departamentam,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai, Centrālajai statistikas pārvaldei,
2.Zemessardzes novada Zemessardzes 25.kājnieku bataljona Rezerves personāla uzskaites
nodaļai, iestādēm pēc pieprasījuma.

IEDZĪVOTĀJI
Uz 01.01.2010. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 3851 iedzīvotāji
/Varakļānu pilsēta – 2043, Varakļāmu pagasts – 940, Murmastienes pagasts - 868/
Pēc tautības:
Angļi – 1
Amerikāņi – 1
Baltkrievi – 14
Ebreji – 2
Igauņi – 1
Krievi – 226
Komiete – 1
Latvieši - 3538
Lietuvieši – 12
Marietis – 3
Poļi – 14
Ukraiņi – 27
Udmurti – 2
Vācieši – 3
Neizvēlēta /vai nav norādīta/ - 6
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Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 01.01.2010.

Skaits
%

Kopā

Bērni no
Bērni un
0-6 gadiem jaunieši no
7-15

Jaunieši
no 16-21

Iedzīvotāji
darbspējas
vecumā

3851
100

188
4,88

370
9,61

1948
50,58

341
8,86

Iedzīvotāji
virs
darbspējas
vecumā
1004
26,07

3.11. Novada domes vēlēšanu organizēšana
Pēc Varakļānu novada izveidošanas tika ievēlēta novada vēlēšanu komisija un vēlēšanu
iecirkņi – Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē – attiecīgi darbosies 3 iecirkņu vēlēšanu
komisijas.
Saskaņā ar “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 2.pantu
2009. gada pašvaldību vēlēšanās Varakļānu novada domē tika ievēlēti 13 deputāti.
3.12. Brīvprātīgās un deleģētās funkcijas
Pašvaldības savu budžeta līdzekļu ietvaros veic arī citas funkcijas, kas nav noteiktas
likumdošanā, bet ir nepieciešamas iedzīvotājiem.
Varakļānu novada domē strādā sporta darba organizators, kas koordinēs novada
iedzīvotāju – pieaugušo un bērnu – sporta dzīves pasākumus. Sporta pasākumu norisei
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vispiemērotākā ir Varakļānu vidusskolas jaunā sporta zāle. 2010.gadā plānots rekonstruēt arī
vidusskolas stadionu un bērnu rotaļu laukumu.
Novada pagastu pārvaldēs darbojas lauku attīstības konsultants.
Murmastienes pagastā darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienība.
4.Komunikācija ar sabiedrību
Varakļānu novada pašvaldība turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, publicējot informāciju
neatkarīgajā laikrakstā „Varakļōnīts”, tāpat informācija par pašvaldību regulāri tika sniegta
laikrakstā “Stars”. Ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm pašvaldībā varēja
iepazīties arī internetā www.varaklani.lv .
Reizi gadā tiek organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem kultūras nama telpās, kuras laikā iedzīvotāji
izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus pašvaldības darbam. Tikšanās laikā
klātesošie uzklausīja domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, deputātus, kā arī pašvaldības
iestāžu darbiniekus.
5. Investīcijas un 2010.gadā plānotie pasākumi
2009.gads Varakļānu novada pašvaldībai ir bijis ļoti veiksmīgs ES fondu līdzekļu
piesaistes ziņā. Dome pašlaik realizē 12 projektus.
Vides ministrijas pārraudzībā tiek īstenoti šādi projekti
Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu pilsētā I kārta. Projekta ietvaros tiek veikta
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdens atdzelžošanas un otrā pacēluma sūkņu
stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība.
Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija, kuras rezultātā 2010.gadā tiks
slēgta atkritumu izgāztuve. Atkritumu izgāztuve nav atbilstoša normatīvo aktu prasībām,
tāpēc turpmāka tās izmantošana nav atļauta.
Sadzīves atkritumu izgāztuves „Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā. Projekta
ietvaros tiks rekultivāta atkritumu izgāztuve.
Ūdenssaimniecības attīstība Murmastienes pagasta Murmastienē paredz dziļurbuma,
sūknētavas un ūdens attīrīšanas stacijas būvniecību, jaunu kanalizācijas tīklu un
sūknēšanas stacijas būvniecību.
Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās. Projekta ietvaros
tiks renovētas septiņas pašvaldības ēkas.
Izglītības uz zinātnes ministrija administrē šādus projektus:
Varakļānu vidusskolā norisinās projekts „Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana”. Tika renovēti un aprīkoti ar mēbelēm četri dabaszinību
kabineti. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties modernu kabinetu aprīkojumu, ko
centralizēti veiks IZM. Projekts tiks īstenots līdz 2010.gada decembrim.
Murmastienes pagasta izglītības iestādes informatizācija.
Stirnienes pamatskolas informatizācija. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt
interaktīvās tāfeles un datorus abās pamatskolās.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā realizējam projektu :
Alternatīvā aprūpes centra izveide Varakļānos. Projekta rezultātā tiks rekonstruēta
ārstniecības ēka Rīgas iela 9 par alternatīvās aprūpes centru.
Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā tiek realizēti šādi projekti:
Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija Varakļānu pilsētā.
Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūvei Murmastienē.
Seguma rekonstrukcija Kalna un Ausmas ielā Varakļānu pagastā.
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Sadarbībā ar valsts nodarbinātības aģentūru pašvaldība īsteno pasākumu- Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība- kura ietvaros vidēji novadā
pašvaldībā tiek nodarbināti 40 bezdarbnieki.
2010.gadā plānots iesniegt investīciju projektus satiksmes uzlabošanas jomā, sociālo
dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas jomā
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