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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 km
2
, 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 01.01.2011. Varakļānu novadā ir 3900 iedzīvotāji. 
 

1.tabula 

VARAKĻĀNU  NOVADA  IEDZĪVOTĀJU  SKAITS  UN  PLATĪBA (uz 01.01.2011.) 
 

 

Pašvaldība 

Platība 

(km
2
) 

Iedzīvotāju 

skaits 

Iedz.blīv. 

uz 1 km
2
 

cilv. % 

Murmastienes pagasts 175 865 22 4,94 

Varakļānu pagasts 99 915 24 9,24 

Varakļānu pilsēta 5,3 2120 54 400 

KOPĀ 279,3 3900 100 414,19 

 

Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties. 
 

2.tabula 
 

IEDZĪVOTĀJU  SKAITA  DINAMIKA  VARAKĻĀNU  NOVADA  PAŠVALDĪBĀ 
 

 

Pašvaldība 
1996.g. 2000.g. 2004.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Samazinājuma 

% periodā 

Murmastienes pagasts 1052 1010 982 886 878 865 865 -17,8 

Varakļānu pagasts 1080 1026 1039 971 934 916 915 -15,3 

Varakļānu pilsēta 2726 2434 2251 2165 2107 2109 2120 -22,2 

KOPĀ  4858 4470 4272 4022 3919 3890 3900 -19,7 

 

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. 

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. 
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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, 

Civilās aizsardzības komisija, komisija koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža zemes, komisija 

izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

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; 

 Murmastienes kūltūras centrs; 

 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. 

  Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”; 
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 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 sabiedrībā “Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

reģiona starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Finanšu  resursi 

 

Varakļānu novada  pašvaldības 2011. gada aktīvi un pasīvi   

 
(kopsavilkuma bilance latos) 

     
3.tabula 

 

Nr.p.k.   

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām    

1 Aktīvi: 7 005 295 7 218 751    

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 6 232 150 6 803 417    

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 773 145 415 334    

           

2 Pasīvi: 7 005 295 7 218 751    

2.1. Pašu kapitāls 5 993 437 5 873 167    

2.2. Kreditori 1 011 858 1 345 584    
       
2011.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 7 218 751 LVL, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par 213 456 LVL 

                                 Varakļānu novada pašvaldības pārskats 

                              par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (latos) 

                                                                                                                4.tabula 
       

Nr.p.k.   
2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

plāns 
2010.gada 

izpilde 

2011.gada 

plāns 
2011.gada 

izpilde 

1 Ieņēmumi kopā 2 289 747 2 459 663 2 447 267 1 971 049 2 079 366 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 509 511 600 590 593 710 605 019 669 227 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 5 829 5 860 6 510 5 475 5 688 

t.sk. 

procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem 101 0 309 310 328 

  

valsts un pašvaldību 

nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetos 2 074 2 495 2 646 2 665 2 662 

  sodi un sankcijas 1 252 1 800 1 868 2 500 2 560 

  

pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 1 015 0 122 0 138 

1.3.  

ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 130 989 119 500 132 333 111 190 112 360 

1.4. 

Saņemtie maksājumi- 

transferti 1 643 418 1 733 713 1 714 714 1 249 365 1 292 091 

          

2 Izdevumi kopā 1 847 161 2 603 218 2 584 136 2 586 935 2 583 156 

2.1. Atalgojumi 1 094 435 831 494 822 815 888 796 888 749 
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2.2. 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 279 211 200 180 191 766 218 590 218 573 

2.3. Komandējumi 1 158 2 953 2 926 2 275 2 268 

2.4. Pakalpojumu apmaksa 145 220 172 510 171 412 199 912 199 661 

2.5. 

Materiālu, 

energoresursu, ūdens un 

inventāra iegāde 117 475 154 241 153 460 193 784 193 056 

2.6. 

Grāmatu un žurnālu 

iegāde 1 658 2 305 2 302 1 899 1 895 

2.7. 

Maksājumi par 

aizņēmumiem un 

kredītiem 2 6309 17 575 17 573 21 602 21 598 

2.8. 

Sociālie pabalsti, 

subsīdijas 48 136 148 082 148 074 131 145 131 046 

2.9. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 55 907 29 515 29 514 52 050 52 050 

2.10. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 72 869 1 037 941 1 037 880 856 449 853 925 

 2.11. 

Budžeta iestāžu nodokļa 

maksāj.- PVN 4 783 6 270 6 262 20 225 20 218 

2.12 Pārējie izdevumi  152 152 208 117 

3 Finansēšana 442 586 - 143 555 - 136 869 - 615 886 - 503 790 

 

       

 

 

      

 

 

      

Varakļānu novada  pašvaldības pārskats     

par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu (latos)    

   

 

  
5.tabula 

  

Nr.p.k.   
2009.gada 

plāns 

2010.gada 

plāns 
2010.gada 

izpilde 

2011.gada 

plāns 
2011.gada 

izpilde 

1 Ieņēmumi kopā 99 961 58 294 60 278 184 848 187 640 

1.1. 
Nodokļu ieņēmumi 

3 371 4 000 1 801 1 800 3 337 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi 

862  4 158  591 

1.3. 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 13 968 0 25 0 644 

1.4. 

Transferta ieņēmumi no 

rajona padomes - valsts 

budžeta mērķdotācijas 

autoceļu (ielu) fondiem 81 760 54 294 54 294 183 048 183 068 

         

2 Izdevumi kopā 128 586 335 953 225 722 184 848 184 371 

2.1. Atalgojumi 8 988 8 722 8 184 12 508 12 507 

2.2. 

Sociālās apdrošināšanas 

obligātie maksājumi 2 189 2 280 1 780 3 090 3 085 
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2.3. Pakalpojumu apmaksa 51 649 60 581 34 196 36 382 36 187 

2.4. 

Materiālu, 

energoresursu, ūdens un 

inventāra iegāde 9 695 41 109 40 090 37 000 36 950 

2.5. 

Budžeta iestāžu nodokļa 

maksāj. DRN 368 900 637 835 610 

2.6. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 55 697 222 361 140 835 95 033 95 032 

          

3 Finansēšana -28 625 -277 659 -165 444 0 3 269 

 

 

 

Varakļānu novada  pašvaldības pārskats      

par saņemto ziedojumu un dāvinājumu  līdzekļu izlietojumu (latos)  

         

 
                                

6.tabula   

   

Nr.p.k.   2009.gada izpilde 2010.gada izpilde 2010.gada izpilde 

1 
Atlikums uz gada 

sākumu 
2 811 734 1 984 

2. Nenodokļu ieņēmumi  2 1 

3 

Saņemts gada laikā 

kopā 
401 5 013 2 476 

3.1. 

No iekšzemes 

juridiskām un fiziskām 

personām 

401 5 013 2 476 

4 

Izlietots gada laikā 

kopā 
2 478 3 765 4 040 

4.1. Pakalpojumu apmaksa 1 722 868 631 

4.2. 

Materiālu, 

energoresursu, ūdens un 

inventāra iegāde 

556 699 3 249 

4.3. Sociālie pabalsti 200 2 198 160 

       

5 

Atlikums uz gada 

beigām 
734 1984 421 

 

 

 

    Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā sastādīja Ls 

2 079 366, kas ir par apm.17.6% mazāk kā 2010.gadā (Ls 2 447 267) un izdevumi 2011 

gadā sastādīja Ls 2 583 156, kas ir gandrīz tādi paši kā 2010.gadā (Ls 2 584 136). Izdevumi 

nesamazinājās, jo turpinājās  ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošana un arī uz  2010. 

gada beigām naudas līdzekļu atlikums bija paredzēts projektiem, kā arī, tika apmaksāti 

rēķini , no  neizlietotās dotācijas-  infrastruktūras attīstībai, kuru piešķīra 2010.gada beigās. 

No pašvaldības ieņēmumiem Ls 2079366 nodokļu ieņēmumi sastādīja 32%. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN ) – 29 % (Ls 593 286), plāns izpildīts par 111 %, un tas 

ir par Ls 68 496 vairāk nekā 2010.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) – 3%( Ls 75 

941) , plāns izpildīts 108% un tas ir par Ls 7 021 vairāk nekā 2010.gadā. 
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Nenodokļu ieņēmumi Varakļānu novadā 2011.gadā tika saņemti par Ls 822 mazāk 

nekā 2010. gadā (Ls 6 510). Lielākā nenodokļu ieņēmumu  daļa sastāv no Valsts, 

pašvaldību  nodevām ,ko ieskaita pašvaldību budžetā, kas 2011.gadā sastādīja Ls 2 662, un 

naudas sodi un sankcijas - Ls 2 560, kas ir saglabājušies iepriekšējā gada līmenī. Procentu 

ieņēmumi par kontu atlikumiem 2011.gadā sastādīja Ls 328. Nenodokļu ieņēmumu 

samazinājums saistās ar to, ka 2011.gadā nebija ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas, kas  2010.gadā sastādīja Ls 1 565. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2011.gadā Varakļānu novadā sastādīja 

Ls 112 360, kas ir par Ls 19 973 mazāk  kā 2010.gadā (Ls 132 333). Šie ieņēmumi sastāda 5 

% no kopējiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (Ls 95 582), kas salīdzinot ar 2010. 

gadu ir par Ls 8 482 mazāk, samazinājušies ieņēmumi arī par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem – Ls 16 778, kas 2010.gadā sastādīja Ls 28 269. 

Varakļānu novada pašvaldības budžetā 62 % no kopējiem ieņēmumiem sastādīja 

transferti - Ls 1 292 091, kas ir par Ls 422 623 mazāk   kā 2010.gadā ( Ls 1 714 714), kas ir 

skaidrojams ar to , ka tika saņemti līdzekļi projektu īstenošanai . 

Valsts budžeta transferti Ls 1 269 670 no tiem Ls 1 126 370 saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti, t.sk. dotācija no PFIF-Ls 556 179, kuras izpilde ir 108 % no plānotā un 

Ls 1 640 kapitālo izdevumu transferti, valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai- Ls 141 660. 

Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 22 421, kas ir ieņēmumi pašvaldību budžetā 

no citām pašvaldībām t.i. ieņēmumi izglītības, sociālo  funkciju nodrošināšanai. 

Varakļānu novada pašvaldības 2011.gada budžeta izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām izpildīti par 99 % un tie sastāda Ls 2 583 156. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2011.gadā sastāda Ls 824 478, kas ir par Ls 

340 663 vairāk kā 2010.gadā (Ls 483815). 

Sabiedriskā kārtība un drošība 2011.gada izdevumi ( Ls 6 668) ir par Ls 176 mazāk 

nekā 2010.gadā ( Ls 6 844). 

Ekonomiskā darbība 2011.gadā izdevumi sastādīja  – Ls 56 570, kas ir par Ls 20032 

mazāk kā 2010. gadā  

(Ls 76 602). 

Pašvaldības teritoriju attīstības 2011.gada izdevumi (Ls 246 894)  bija par Ls 144 

413 vairāk  nekā 2010.gada izdevumi ( Ls 102 481). 

Veselības budžeta izdevumi 2011.gadā sastādīja Ls 15 222, kas ir Ls  2 708 vairāk  

kā 2010.gadā (Ls 12 514). 

Atpūta un kultūra izdevumi 2011.gadā –Ls 247 496, kas ir par Ls 17 417 vairāk kā 

2010.gadā ( Ls 230 078). 

Vislielāko budžeta izdevumu daļu sastāda izglītības izdevumi 2011.gadā- Ls 934 

660, 2010.gadā Ls 1 389 424, kas ir samazinājies par  Ls 454 764. 

Sociālās aizsardzības 2011.gada izdevumi sastādīja Ls 251 168, kas ir par Ls 31 210 

mazāk kā 2010.gadā (Ls 282 378). 

Varakļānu novada pašvaldības  izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 67 

% izlietoti uzturēšanas izdevumiem - Ls 1 729 114 un 33 % izlietoti kapitālajiem 

izdevumiem - Ls 853 925. 

 

Varakļānu novada pašvaldības speciālais budžets 2011 gada  ieņēmumi sastādīja Ls 

187 640, kas ir par Ls 127 362 vairāk kā 2010.gadā ( Ls 60 278). 

Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2011. gadā sastādīja Ls 63 358, dabas 

resursa nodoklis –Ls 3 337. 

Līdzekļi izlietoti 99% plānotajam t.i. Ls 184 371, kas ir par Ls  41 351mazāk kā 

2010.gadā - Ls 225 722. 

Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti sekojoši: ekonomiskā 

darbība-Ls 183 896, vides aizsardzība Ls 475, 2010gadā- ekonomiskā darbība  Ls 

220 267,vides aizsardzība – Ls 5 455. 
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Varakļānu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 48 % izlietoti uzturēšanas izdevumiem - Ls 89 339 un 52 % izlietoti 

kapitālajiem izdevumiem - Ls 95 032. 

 

2011.gadā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 476, kas sastādīja Ls 530 no 

juridiskām personām un Ls 1946 no fiziskām personām. 

2011.gadā izlietotie ziedotie līdzekļi  tika izlietoti  Ls 4 040 apmērā. 

 

 

 

 

Varakļānu novada  pašvaldības ieguldījumi 

citu uzņēmumu kapitālā 

  

 
                                7.tabula   

   

       

Uzņēmuma nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījums 

uz 

01.01.11. 

Iegāde 2011.g. 
Izslēgts 

2011.g. 

Pārvērtēts 

2011.g. 

Ieguldīju

ms uz 

31.12.11. 

Varakļānu  "Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums" SIA, 

Reģ.Nr.47103000676 

348 179 0 0 -149 304 198 875 

„Varakļānu veselības aprūpes 

centrs” SIA, Reģ.Nr.47103000676 
0 46 000 0 -46 000 0 

KOPĀ  348 179 46 000 0 -195 304 198 875 

 

 

 

 

 

 

 

      

Varakļānu novada  pašvaldības ilgtermiņa      

aizņēmumi      

      8.tabula 

Ilgtermiņa aizdevuma devējs un 

mērķis 

Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmum

a summa, 

LVL 

% par 

aizņēmuma 

izmantošanu 

Atmaksātā 

aizņēmum

a 

pamatsum

ma, LVL 

Valsts kase, ERAF projekts 

"Varakļānu pilsētas transporta 

un gājēju drošības uzlabošana" 08.09.2006 20.02.2016 130 533 3,8  -110 103 

Valsts kase, Varakļānu 

vidusskolas sporta zāles 

celtniecības pabeigšanai 01.06.2007. 20.03.2027 300 000 5,228  -32 868 

ELFLA projekta “Bērnu rotaļu 

laukuma labiekārtošana un 

sporta laukuma rekonstrukcija 

17.12.2009 20.07.2019 100 000 4,389 -100 000 
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Varakļānu pilsētā” 

KPFI projects 

“Energoefiktivitātes 

paaugstināšana Varakļānu 

novada pašvaldības ēkās” 

20.12.2010 20.12.2020 84 768 1,857 -3 649 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Varakļānos I kārta” īstenošanai 

22.12.2010 20.07.2030 400 000 1,857 -19 220 

ERAF projekta „Sociālās 

dzīvojamās mājas „Ceriņi” 

Varakļānu novadā 

siltumnoturības  uzlabošanas 

pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 114 744 1,781  

ERAF projekta „Sociālās 

dzīvojamās mājas „Pūpoli” 

Varakļānu novadā 

siltumnoturības  uzlabošanas 

pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 95 945 1,781  

ELFLA projekta 

„Administratīvās ēkas 

rekonstrukcija- aktu zāles 

piebūve” 

27.06.2011 20.05.2021 90 000 1,745  

      

KOPĀ     1 315 990   -265 840 

      

 

 

 

 

 

 

 

2011.gada beigās neatmaksātie aizņēmumi bija par kopējo summu 1 024 738 LVL. 25 412 LVL 

aizņēmuma pamatsumma tika samazināta pamatojoties uz novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai 

paredzētajiem līdzekļiem. 

       
       

       

Varakļānu novada  pašvaldības izsniegtie     

galvojumi     9.tabula 

       

Aizdevuma ņēmējs, devējs un mērķis 
Parakstīšan

as datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa, 

LVL 

Atmaksātā 

aizņēmuma 

pamatsumm

a, LVL 

Parāds uz 

31.12.10. 

LVL 

AS Swedbank, studiju kredīts 27.11.2008 01.01.2015 3 000  3 000 

Parex banka 22.11.2004 14.06.2019 1 040 -220 820 

Valsts kase 13.12.2011 20.12.2031 2 250  2 250 

KOPĀ     6 290 -220 6 070 
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Izpildvara, 
likumdošanas vara, 
finanšu un fiskālā 
darbība, ārlietas; 

747496 

Vispārējās vadības 
sektora (valsts un 

pašvaldības) parāda 
darījumi; 23027 

Vispārējā rakstura 
transferti starp valsts 

un pārvaldes dažādiem 
līmeņiem; 53955 

Bāriņtiesa; 6668 

Ekonomiskā darbība; 
56570 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana; 
246894 

Veselība; 15222 

Sporta pasākumi; 6644 
Kultūra; 240852 

Pirmskolas izglītība; 
154155 

Interešu izglītība; 
106462 

Vispārējā izglītība; 
368763 

Pārējie citur 
neklasificētie izglītības 
pakalpojumi; 305280 

Atbalsts gados veciem 
cilvēkiem; 72012 

Atbalsts ģimenēm ar 
bērniem; 13899 

Pārējie sociālie pabalsti; 
165257 

Varakļānu novada pašvaldības budžeta izdevumu 
struktūra 2011.gadā (tūkst.Ls) 
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3. Pašvaldības darbība 
 

Varakļānu novada  pašvaldībā  ietilpst divas pagasta pārvaldes:  

Murmastienes pagasta pārvalde - administratīvais centrs atrodas Murmastienē, 

Murmastienes pagastā, Jaunatnes ielā -14. 

Varakļānu pagasta pārvaldes  administratīvā centra adrese ir Stirnienes bibliotēka,  

Varakļānu pagasts. 

Murmastienes un Varakļānu  pagastu pārvaldēs  iedzīvotāji var saņemt noteiktus pašvaldības 

pakalpojumus, izziņas, veikt nodokļu  un komunālo pakalpojumu maksājumus, iesniegt 

rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības. Pagastu pārvaldēs tiek organizēta komunālo  

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem; 

 ūdensapgāde; 

 kanalizācija; 

 atkritumu apsaimniekošana. 

Murmastienes pagasta  pārvaldē atrodas  pašvaldības iestādes: 

 Murmastienes pamatskola, 

 Murmastienes feldšerpunkts, 

 Murmastienes bibliotēka, 

 Murmastienes kultūras centrs. 

Varakļānu pagasta pārvaldē atrodas  pašvaldības iestādes: 

 Stirnienes pamatskola, 

  Stirnienes bibliotēka, 

 Stirnienes feldšerpunkts, 

 Stirnienes tautas nams. 

Murmastienes pagasta  pārvaldē 2011.gadā realizētie projekti: 

 „Ūdenssaimniecības attīstība Murmastienes pagasta Murmastienē”. 

 Administratīvās ēkās rekonstrukcija – aktu zāles piebūve”. 

Murmastienes pagasta pārvaldē tiek īstenoti sekojoši prokjekti: 

 Tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība 

Murmastienes pagasta  Murmastienē” 2. kārta, kas paredz jaunu notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu un piebraucamā ceļa būvniecību. 

Varakļānu pagasta pārvaldē 2011.gadā realizētie projekti: 

  „Stirnienes pamatskolas internāta iekštelpu remonts”, 

 Stirnienes tautas nama iekštelpu renovācija”, 

 „Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūve pie Stirnienes pamatskolas un tautas nama”. 

 Gājēju celiņa un ielu apgaismojuma izbūve Latgales prospektā un Ausmas ielā. 

 

2011.gadā Varakļānu pagastā tika izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts smilts – 

grants atradnei „Aizkalniešu karjers”, kas ļauj veikt karjera izmantošanu pašvaldības ielu un 

autoceļu labošanai.    

Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes pagastā ir 64.46 km., Varakļānu 

pagastā 86.69 km. Daudzviet pagastos atsevišķu ceļu stāvoklis nav apmierinošs, bet iespēju 

robežās tiek laboti Varakļānu un Murmatienes pagasta  ceļi ar grants un dolomītšķembu  

maisījumu. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un atkarībā no ceļa klātnes stāvokļa tiek veikta 

grants ceļu profilēšana, planēšana ,atsevišķos ceļu posmos apaugas noņemšana. 
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3.1.Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 
 

Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā komunālos pakalpojumus 

nodrošina Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.  

Murmastienes un Varakļānu pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

nodrošina pagasta pārvaldes. Pagastos nav centralizētas siltumapgādes; 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 01.01.2011. sastāda 396998Ls. 

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 2011. gada laikā nav mainījies. Galvenie darbības virzieni ir 

vērsti uz Varakļānu pilsētas komunālās saimniecības attīstību un pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanu, kā arī attīstību jaunu pakalpojumu sniegšanā. Tiek realizēts un 2012. gadā plānots 

pabeigt ar Eiropas savienības līdzfinansējumu, Kohēzijas fonda projektu, kas ietver ūdens 

apgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanu, attīrīšanas iekārtas būvniecību un ūdens attīrīšanas 

iekārtu būvniecību Varakļānu pilsētā un Varakļānu novada Kokaru ciemā. 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 nogādā atkritumu poligonos. Lai to realizētu ir 

iegādāta atkritumu savākšanas mašīna. Plānots izstrādāt vienotu atkritumu apsaimniekošanas 

plānu, ir pieņemti saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanai Varakļānu novada teritorijā. 
 

 

 

3.2.Teritorijas labiekārtošana  
 

Teritorijas labiekārtošanas darbi pašvaldībā 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 daļa un pagastu 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 4 darbinieki, labiekārtošanā un 

saimnieciskajā darbā  15 darbinieki. Papildus tika nodarbināti vidēji 30 bezdarbnieki mēnesī. 

2010.gadā ceļu uzturēšanai tika iegādāts autogreideris. 2011. gadā tika iegādāts ceļu 

seguma materiāls autoceļu un ielu stāvokļa uzlabošanai, kā arī veikta pašvaldībai piederošā 

grants karjera dokumentācijas izstrāde. Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes 

pagastā ir 64.46 km., Varakļānu pagastā 86.69 km. Daudzviet pagastos atsevišķu ceļu stāvoklis 

nav apmierinošs. 

2011.gadā Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tika realizēts satiksmes drošības uzlabošanas 

projekts izbūvējot gājēju ceļiņu Latgales prospektā un apgaismojumu Latgales prospektā un 

Ausmas ielā, uzlaboti Varakļānu pilsētas, Varakļānu un Murmatienes pagastu  grants seguma 

ceļi ar dolomītšķembu  maisījumu. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un vismaz 2-3 reizes 
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gadā atkarībā no ceļa klātnes stāvokļa tiek veikta grants ceļu profilēšana, planēšana, atsevišķos 

ceļu posmos apaugas noņemšana. 

 
 

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. 

 

 

 

                                                                                                                                   8.tabula 

 

Izglītības iestāžu raksturojums uz 01.01.2011. 
 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

Audzēkņu 

skaits  

Pedagoģisko 

darbinieku 

skaits 

Tehniskā 

personāla 

skaits 

Murmastienes pamatskola 57 14 8 

Stirnienes pamatskola 48 12 8 

Varakļānu vidusskola 323 33 20 

Varakļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Sprīdītis” 

117 13 12 

Varakļānu mūzikas un mākslas skola 135 12 3 

 

 

Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes pamatskola 

 

Pamatinformācija  

Murmastienes pamatskola ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde. Murmastienes 

pamatskolas darbības pamatvirziens ir skolēnu izglītošana.  

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: 

Pamatizglītības programma (kods 210 11111) 

Pirmsskolas izglītības programma (kods 010 11111) 

Speciālās  izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 210 

15611  ) 

Skola piedāvā  7 interešu izglītības programmas, kas attīsta skolēnu radošās spējas  un 

intereses.  

Murmastienes pamatskolas galvenās prioritātes 2011./2012.m.g. 

 mācību satura  individualizācija jau pirmsskolas vecumā, atbilstoši bērnu spējām 

un vajadzībām, veidojot skolēnu vērtību orientāciju; 

 skolas personāla kvalitatīva  nodarbinātība un kompetence; 

 atbalsts talantīgo bērnu izaugsmei; 

 atbalsts skolēniem ar nepietiekamu zināšanu līmeni; 

 pilnveidot mācīšanās procesu, nodrošinot atgriezenisko saiti mācību un 

audzināšanas darbā; 

 pilnveidot materiāli tehnisko bāzi dabaszinību cikla priekšmetu apguvei; 

 veicināt skolēnu un skolotāju pozitīvu sadarbību mācību un audzināšanas 

jautājumu risināšanā; 
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 turpināt darbu pie vecāku iesaistīšanas skolas dzīvē; 

 uzsākt darbu pie e-klases ieviešanas. 

  

Personāls  

2011./2012.m.g.skolā strādāja 14 pedagoģiskie darbinieki un 8 tehniskie darbinieki. 

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seminārus, kā arī ir aktīvi 

iesaistījušies ESF projektos.    

Sadalījums pēc izglītības:  

14 – augstākā izglītība; 

8 -  vidējā vai vidējā speciālā izglītība; 

Sadalījums pēc vecuma grupām 

 
Sadalījums pēc dzimumiem 

 
 
 

Darbības rezultāti 

Apkopoti mācību rezultāti un izvērtēts sekmju līmenis skolā: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

vecumā no 
20-30 gadiem  

vecumā no 
30-50 gadiem 

vecumā virs 
50 gadiem 

pedagoģiskais 
personāls 

tehniskie darbinieki 
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Salīdzinoši ar pagājušo mācību gadu, pieaudzis to skolēnu skaits, kuri mācās optimālā 

līmenī un samazinājies to skolēnu skaits, kuri mācās nepietiekamā līmenī. 

2011./2012.m.g. skolēniem augsti valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti.  

9.klases eksāmenu izvērtējums līmeņos. 

 
 
Skolēni aktīvi piedalījās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novada 

apvienības organizētājās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, 3 skolēni  ieguva 

godalgotas vietas. 

4.klases skolēni piedalījās Starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Tik vai Cik.” 

Šajā mācību gadā skolēni radoši izpaudās literārajos, vizuālās mākslas un erudīcijas 

konkursos gan novadā, gan reģionā. 

Skolas aktīvākie sportisti regulāri uzrāda labus rezultātus volejbola un vieglatlētikas 

sacensībās reģiona un novada mērogā.   

Skolas  6.-9.klašu tautisko deju kolektīvs piedalījās  gan reģionālajos deju svētkos, gan 

deju svētkos Gulbenē.   

Skolā  darbojas nevalstiskā organizācija „Zemes bites”, kura aktīvi iesaistās ESF un LAD 

izsludināto projektu izstrādē un realizācijā, tādējādi piesaistot skolai papildus finanšu resursus. 

Skolā turpinās dabaszinību kabineta modernizācija, saņemti izdales un uzskates materiāli, 

mācību procesu mūsdienīgāku un interesantāku padara darbs pie interaktīvajām tāfelēm. 

Notiek aktīva sadarbība ar Varakļānu vidusskolu, Stirnienes pamatskolu, Varakļānu PII 

„Sprīdītis” u. c. novada iestādēm. 

Vecāku un skolas  sadarbība notiek patstāvīgi. Mācību gada laikā vecāki regulāri saņem 

informāciju par bērnu sasniegumiem, par pasākumiem un notikumiem  skolā.  Tiek organizētas 

vecāku dienas, kuru ietvaros vecākiem ir iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un 

6% 

46% 
45% 

3% 

Mācību sasniegumi 
2011./2012.m.g.  

augsts līmenis 

optimāls līmenis 

pietiekams līmenis 

nepietiekams līmenis 

48% 

31% 

21% 

0% 0% 

9.klases izglītojamo eksāmenu 
rezultāti  

augsts līmenis 

optimāls līmenis 

pietiekams līmenis 

nepietiekams līmenis 
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administrāciju. Skolas rīkotajos pasākumos tiek  aicināti piedalīties gan vecāki , gan pagasta 

iedzīvotāji. 

Lai nodrošinātu sabiedrības viedokļa noskaidrošanu, regulāri veicam  izglītojamo un viņu 

vecāku aptauju. Informāciju apkopojam un analizējam pedagoģiskās padomes sēdēs un 

pedagogu sanāksmēs. 

    

 
Skolas nākotnes vīzija -    

skola , kuras durvis ver ar prieku                                                                          

skolēni, jo mācīties ir interesanti 

skolotāji, jo viņus iedvesmo skolēnu zinātkārās acis, 

vecāki, jo viņi vienmēr iesaistās skolas dzīvē.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola 

 

 
 

Atrodas Stirnienes muižā, Varakļānu pagastā, skolai ir mājas lapa 

www.varaklani.lv/stirnienespsk  

2011.gada sākumā Stirnienes pamatskolā mācās 57 skolēni, strādā 12 pedagogi, no tiem 

daļa uz nepilnu slodzi vai darba apvienošanas kārtībā, kā arī 8 tehniskie darbinieki (daļa uz 

nepilnu slodzi). Skolā darbojas skolēnu internāts 30 vietām. 2011.gada jūnijā pamatskolu 

pabeidza 8 audzēkņi, visi ieguva vispārējo pamatizglītību; visi turpini mācības, pie kam 45% no 

tiem valsts koledžās.  

2011.gada septembrī Stirnienes pamatskolā mācās 48 skolēni, trijās programmās: 

pirmsskolas izglītības programmā un pamatizglītības programmā un speciālajā programmā. 

Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība (diviem pedagogiem ir 2 augstākās izglītības), pie kam 

trijiem ir maģistra grāds. Pedagoģi regulāri apmeklē seminārus un kursus. 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. Ir realizēts skolas ēkas 

siltināšanas projekts. Tiek realizēts projekts par piebraucamo ceļu pie skolas un gājēju celiņu 

izveide.  

Skolēnu individuālā sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās un 

pirmo mācību semestri noslēdzot. Skolā ir ieviesta E-klase, skolēnu visi vērtējumi ir datorizēti. 

2011.gadā skolēni piedalījās 14 mācību priekšmetu olimpiādēs, no kurām 3 ieguva 

godalgotas vietas. Audzēkņi piedalās dažādos pasākumos pagastā, novadā, rajonā, republikā, kā 

arī konkursos, sacensībās, gūstot labus panākumus teātra mākslā, 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. Skola organizēja novada pasākumu pirmsskolas bērniem „Skaista manā tēvu 

zeme”. 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. 
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2011.gada septembrī 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 ar Murmastienes pamatskolu, Varakļānu vidusskolu u.c. novada iestādēm, citu 

novadu skolām. 

  

Vecāku un skolas sadarbība notiek pastāvīgi, pamatā caur klases audzinātājiem, vecāku 

sanāksmēm, vecāki saņem informāciju: mutiski, telefoniski, rakstveidā caur dienasgrāmatām, 

ierakstītām vēstulēm, E- klasi. 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.  

2011.gadā skola turpina darboties vairākos projektos, kas uzlabotu mācību kvalitāti, telpu 

efektivitāti.  
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Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu vidusskola 

 

Varakļānu vidusskolā 2011. gadā mācījās 296 skolēni. Skolā strādāja 33 skolotāji. 

Varakļānu vidusskolā realizēja četras mācību programmas:  

 Pamatizglītības programmu;  

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;  

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu;  

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

Par izciliem sasniegumiem dabas zinību pasniegšanā 2011. gadā Varakļānu vidusskola 

saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu. 

2011./2012. mācību gada galvenais uzdevums – mācību darba organizācijas un analīzes 

kvalitātes uzlabošana, izmantojot „e-klases” iespējas – tika realizēts sekmīgi. Mācību process 

kļuva pārskatāmāks, uzlabojās ieskaišu un pārbaudes darbu analīzes kvalitāte, kā arī tika 

īstenotas daudzveidīgākas sadarbības iespējas ar skolēnu vecākiem un skolēniem. 

Pozitīvi vērtējams arī tas, ka samazinājies kavējumu skaits: „e- klasē”, atzīmējot skolēnu 

kavējumu iemeslus, ārstu zīmes, vecāku attaisnojums, var precīzi izsekot līdzi skolēnu stundu 

apmeklējumiem. 

Ar „e-klases” palīdzību skolēniem tika izsūtītas informatīvas vēstules, skolēni iesūtīja 

mājas darbus un izstrādātos projektus. 

Attīstījās arī skolotāju analītiskās prasmes, izvērtējot „e- klases” ieskaites darbus. Skaitļi 

un diagrammas tikai ilustratīvi raksturo problēmu, tāpēc pilnveidojās skolotāju analītiskās 

prasmes, ieskaišu darba vērtējumus aprakstot, saskatot skaitļos mācību darba problēmas. 

2011./2012. mācību gadā vidējais vērtējums 6,5 balles, tas liecina, ka kopumā skolēnu 

sekmes vērtējamas optimālā līmenī. 

Augsts līmenis (9-10 balles) 8 skolēniem 3%. 

Optimāls (6-8 balles) 100 skolēniem -37%. 

Pietiekams (4-5 balles) 149 skolēniem – 55,2%. 

Nepietiekams (1-3 balles) 13 skolēniem – 4,8%. 

Augsts un optimāls līmenis kopā sastāda 40% skolēnu, kas ir vērtējams kā labs rādītājs 

mācību darba kvalitātei.  

Izvērtējot mācību priekšmetu vidējos vērtējumus, visaugstākais ir vizuālajā mākslā, 

mājturībā un tehnoloģijās, sportā, mūzikā, zemākie dabaszinībās, bioloģijā, ķīmijā, matemātikā. 

Secinājums – skolēniem grūtāk apgūt eksaktos priekšmetus, tāpēc skolotājiem jāaktualizē dažādi 

papildus pasākumi analītisko prasmju attīstīšanai. 

Skolēni veiksmīgi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā 

darbā skolas, novada un starpnovadu mērogā. Labākie rezultāti latviešu valodas, matemātikas, 

krievu valodas, fizikas, ķīmijas, vizuālās mākslas, angļu valodas un sākumskolas 4. klases 

erudītu olimpiādē. Zinātniski pētnieciskajā darbā labākie rezultāti ekonomikas jomā. 

Pedagogi šajā mācību gadā ir pilnveidojuši metodiskās prasmes, apkopojuši un 

popularizējuši savu pieredzi. Trīs skolotāji ieguvuši mentora kvalifikāciju, aktualizējot skolā 

iespēju teorētiski un praktiski atbalstīt jaunos pedagogus un attīstīt daudzveidīgas prasmes 

kolēģiem. 

Pedagogi aktīvi piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot atbilstošas kvalitātes pakāpes, - trīs pedagogi ieguva 

4. kvalitātes pakāpes, kas apliecina augstu profesionālo meistarību. 

2011./2012. mācību gadā audzināšanas darbā un ārpusstundu aktivitātēs rosinājām 

skolēnos pilsonisko apziņu, atbildības un piederības sajūtu Latvijai un ES. 

Skolēni izzināja Varakļānu apkārtnes dabas objektus, iepazinās ar uzņēmēju darbību, 

pētīja deviņdesmito gadu notikumus pilsētā. Iepazina Trešās Atmodas Latvijas vēsturi, uzklausot 

līdzcilvēku atmiņu stāstus. Vidusskolēnu komanda valstī organizētajā konkursā „Mūsu mazais 

pārgājiens” ieguva 1. vietu. 
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Jau otro gadu skolā aktīvi darbojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU). Mācību firmas 

Nacionālajā Ziemassvētku tirdziņā „Rīga Plaza” ieguva nomināciju „labākais stends”. 

Reģionālajā tirdziņā Madonā ieguva nomināciju „Dabai draudzīgākais produkts” un piedalījās 

lielākajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Izaugsmes forums 2012”. Radošo reklāmu 

konkursā „Cita Holivuda” ieguva galveno balvu. Par aktīvu dalību skolēnu mācību uzņēmumu 

veidošanā Varakļānu vidusskola saņēma Goda rakstu kā konkursa „Gada labākais ekonomikā 

2012” laureāta skola. 

 Skolēni aktīvi iesaistās „Ēnu dienās”. 5. un 6. klašu kolektīvi piedalījās „ZZ 

čempionātā”, 5. un 8. klašu kolektīvi piedalījās „Olimpiskais Ekobuss – Londona 2012”, 

tehniskās jaunrades dienās Rēzeknē. 

Skolēnu pašpārvalde piedalījās v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

organizētajā pasākumā „Jauniešu kafija ar politiķiem II”, jauniešu iniciatīvas projektu apmācībās 

“Palaid savu ideju!” un jauniešu organizācijas „Avantis“ rīkotās apmācībās „TICI SEV, 

apmācībās Vidzemes reģiona jauniešiem „Lec ārā no kastes – sasiesim astes”. 

Pašpārvalde organizēja Ziemassvētku labdarības akciju „Sol-fe-džo dvēselei” un 

tradicionālo Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīto novada pasākumu „Bērni 

bērniem”.  

Skolā darbojas 32 interešu izglītības programmas, attīstot Varakļānu vidusskolas skolēnu 

radošās spējas un izziņas intereses. 

Veiksmīgi tiek realizēta jaunsargu apmācības programma, organizējot praktiskas 

nodarbības un nometnes Varakļānu novada skolēniem. 

Šajā mācību gadā skolēni radoši izpaudās literārajos, vizuālās mākslas, vides un 

daudzveidīgos veiklības un erudīcijas konkursos novada un valsts mērogā. 

Skolas aktīvākie sportisti regulāri uzrāda labus rezultātus futbola, volejbola un 

vieglatlētikas sacensībās reģiona un valsts mērogā. 

 

 

 

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@inbox.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 0101 11 11, Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Vispārējās izglītības programmas licence Nr. V- 3073 izdota 2010. gada 29. novembrī), sagatavo 

piecgadīgos, sešgadīgos bērnus pamatskolas programmas apguvei un darbojas interešu izglītības 

pulciņi. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ir izstrādāts darba plāns 2010./2011. 

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 bērnu intelekta, gribas, sociālo, izziņas procesa 

attīstībā, kā arī vispārējās fiziskās attīstības nostiprināšanai; 

 Savas valsts, pilsētas un novada kultūrvides un dabas objektu apzināšana, apmeklēšana. 
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Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē nemainīgi strādā 13 pedagogi, no kuriem 

11pedagogiem ir augstākā izglītība, 2 pedagogi mācās un 14 patstāvīgi saimnieciskie darbinieki. 

Iestādes darbu piekto gadu vada un atbild par darba drošību un civilo drošību iestādes vadītāja 

Ilga Mestere.. 

Par saimniecisko darbību un ugunsdrošību iestādē atbild saimniecības vadītāja Inta 

Suhačeva. 

Metodisko darbu organizē metodiķe Aija Apeine, kas izstrādā pedagoģisko pasākumu 

plānu, pārrauga tā izpildi; veic pedagoģiskā procesa pārraudzību; organizē ārpusnodarbību 

pasākumus; organizē sadarbību ar novada skolām; izstrādā, apkopo metodiskus materiālus; 

sniedz metodisko palīdzību jaunajiem pedagogiem . 

Pedagoģiskais darbs iestādē balstās uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu, 

atbilstoši darba apstākļiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām, bērnu spējām. 

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 kvalitātes valsts 

dienests, pašvaldības līmenī – Varakļānu novada priekšsēdētāja Modra Vilkauša, izpilddirektors 

Māris Justs un galvenā grāmatvede Ilona Skutele; Iestādes padome. 

Darba rezultāti iestādes darbā 2011. gadā: 

1. iestādi 2010./2011. mācību gadā iestādi apmeklēja 117 bērni. Skolai tika sagatavoti 23 

bērni, 

2. bērniem tika nodrošināta droša mācību un rotaļu vide, tika ievērotas visas normas 

saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, 

3. bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Ēdienkarti sastādīja medmāsa 

Ludmila Smirnova, 

4. uzlabojās pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti, vecāku attieksme par bērnu 

audzināšanu, 

5. pedagogu profesionālā meistarība paaugstināta kursos, semināros un lekcijās, mācībās 

augstskolā, 

6. tiek turpināts pilnveidot metodisko un materiālo bāzi, tiek strādāts pie uzskates līdzekļu 

papildināšanas 

7. katra mēneša pēdējā nedēļā tiek rīkota Veselības diena, ziemā un pavasarī tiek rīkoti 

Sporta svētki kopā ar vecākiem, 

8. grupās pedagogi strādā ar bērniem 2 gadus, tā nodrošinot adaptēšanās laiku rudenī un var 

veiksmīgi papildināt metodisko bāzi grupās, 

9. iestāde sadarbojas ar novada pirmsskolnieku grupām, kopīgi rīkojot Dzejas dienas, Teātra 

svētkus,  

10. katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskus pasākumus, visa gada 

garumā iestādē tiek rīkotas bērnu darbu, bērnu un vecāku kopdarbu izstādes, ar saviem 

darbiem iepriecinām arī novada iedzīvotājus 

11. iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas: ekskursijas dabā, ekskursijas pa ievērojamām 

kultūrvēsturiskajām vietām novadā, ekskursijas par aktuālo tēmu nedēļā. 

Komunikācija sabiedrībā. 

 notiek sadarbība ar Varakļānu vidusskolu, Murmastienes un Stirnienes pamatskolu, 

Varakļānu mākslas un mūzikas skolu – tiek rīkoti koncerti, izstādes, notiek tikšanās, 

pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās vidusskolas pašpārvalde 

 notiek aktīva sadarbība ar vecākiem – grupu sapulces, kopsapulces, Padomes 

darbs, vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, tiek rīkotas lekcijas 

vecākiem, notiek individuālais darbs ar vecākiem. 

 iestāde aktīvi piedalās dažādos kultūras pasākumos novadā 

 tiek veidota sadarbība ar pārējām iestādēm un organizācijām, kas atrodas novadā 

 iestādē regulāri viesojas viesmākslinieki ar koncertiem un teātra izrādēm 
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 pēc nolikuma, ievērojot noteikumus, rotaļu laukumus brīvi var apmeklēt visi pilsētas 

bērni 

2011. gada budžeta līdzekļu izvērtējums:  

Prioritātes, pie kurām strādājām 2011. gadā:  

1. Visu Varakļānu novadā pierakstīto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iesaistīšana     

obligātajā sagatavošanā skolai un programmas apguves nodrošināšana. 

2. Bērnu audzināšanas un attīstīšanas procesa uzlabošana kopumā.  

3. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana 

4. Iestādes metodiskās un materiālās bāzes pilnveide. 

 

Pateicoties Varakļānu novada Domes izpratnei un finansiālajam atbalstam Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādei ļāva īstenot ieplānotās prioritātes. 

    Varakļānu iedalīto līdzekļu ietvaros veiksmīgi izpildītas iestādes funkcijas (iestādi 

apmeklēja 117 bērni): papildināta materiāli tehniskā bāze  

 iegādāti bērniem mācību līdzekļi un rotaļlietas, 

 veikts kapitāls kosmētiskais remonts grupā „Pīlādzītis” tualetes, mazgāšanas un 

virtuvītes telpās, 

 atjaunotas metāla konstrukcijas laukumos,  

 iestādē daļēji nomainīta elektroinstalācija, 

 veikts remonts lielajā virtuvē, 

 tiek turpināts apzaļumot pirmsskolas teritoriju, 

 veikta obligātā veselība pārbaude pirmsskolas tehniskajiem darbiniekiem, 

 kosmētiski atjaunots metodiķa kabinets. 

LĪDZEKĻI IR IZTĒRĒTI SASKAŅĀ AR PLĀNU. 

 
 

Iestādes darbinieku nodarbinātība: 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 2011. gadā nodarbināti  

27 darbinieki. 13 pedagogi ( 13,7 likmes) 14. saimnieciskais personāls ( 12,1 likme), 

Vidējais pedagogu vecums ~ 40 gadi, vidējais darba stāžs 17 gadi. Kadru maiņa: viens pedagogs 

aizgāja pensijā, vietā tika pieņemts jauns pedagogs ar atbilstošu izglītību 
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Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 

                                                             1.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 

 Naudas plūsma 

      (latos) 

Nr.p 

.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

tāmē 

Faktiskā 

izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā): 31259 29609 29620 

1.1 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem    

1.2. dotācija īpašiem mērķiem 18631 17109 17109 

1.3. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

12628 12500 12511 

1.4. ārvalstu finansu palīdzība    

2. Izdevumi (kopā):    

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā): 119963 133881 133305 

2.1.1 atalgojumi 74423 80036 80034 

2.1.2 komandējumi 60 66 66 

2.1.3 subsīdijas un dotācijas    

2.1.4 pārējie uzturēšanās izdevumi 45540 53779 53205 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)  123870 13965 13964 

2.2.1 kapitālās iegādes 121351   

2.2.2 kapitālais remonts    

2.2.3. investīcijas    

3. Nodarbinātība:    

3.1. faktiskais nodarbināto skaits    

3.2. vidējā darba alga gadā    
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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 2011.gadā:  

Ieņēmuma avots Summa latos 

Iestādes kopējie ieņēmumi 89845 

No tiem: Kultūras ministrija: 40494 

               Pašvaldības budžets 41262 

               Vecāku līdzfinansējums 8089 

               Ziedojumi 80 

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: 

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. 

2011./2012. mācību gadā skolā mācījās 135 izglītojamie: 65 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, Sitaminstrumentu 

spēle un 70 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 iestādēs, 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; Vecāku sapulces koncerts-izstāde; Sadraudzība ar Varakļānu 

novada izglītības iestādēm; Izlaidums. Konkursi , festivāli, pasākumi:  Atceres pasākums 

‘’Barikādēm 20’’, Festivāls vokālistiem ‘’Skaņā diena’’, Skolas jubilejas ieskaņu koncerti, 

skolas jubilejas koncerts, Skolas izlaiduma koncerts, Mātes dienai veltīts koncerts, 10. 

Ziemeļlatgales mūzikas skolu Festivāls, Atašienes pils svētku koncerts, Koncerts veltīts Latvijas 

dzimšanas dienai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības konkurss’’Sirsniņa prasa, 

lai bērniņš lasa’’, UNESCO internacionālais vizuālās mākslas konkurss ‘’Zeme, gaiss ūdens’’, 

Karikatūru konkurss ‘’Runča piedzīvojumi’’, Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas skolu 

konkurss zīmēšanā ‘’Dzīvnieki manā zemē’’, 8. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 

‘’Iekāp Rīgas mākslā’’, 11. Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie 

jūras’’, 17. Starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss ‘’Manas tautas dejas, folklora, 

etnogrāfiskie tērpi “ 



27 

 

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, 

Madonas Mūzikas un mākslas skolu.  

Plāni nākamajam gadam: Veidot sadarbību ar ārvalstu mūzikas un mākslas skolām.  

Rekonstruēt skolas lielo zāli un izveidot to par koncertzāli – izstāžu zāli, izremontēt skolas 

gleznošanas un zīmēšanas kabinetus un aprīkot tos. Atjaunot mūzikas instrumentu resursus. 

Izveidot jaunu programmu - Deju pamati. Piesaistīt Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Sorosa, ES 

fonus un citus finansētos projektus; Rast iespēju realizēt interešu izglītības programmas; 

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.  
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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; 

 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. 2010.gadā ir sākta Murmastienes pagasta 

padomes ēkas rekonstrukcija, kuras rezultātā tiks būvēta piebūve pasākumu zālei. 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 nams ir Varakļānu novada pašvaldības pakļautībā esoša kultūras 

iestāde. 

Kultūras nama adrese: 1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 

 

Kultūras nama darbība ir daudzfunkcionāla. 

1. Mākslinieciskā darbība: 

 nodrošina nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, 

 Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, 

 labvēlīgas vides veidošanu tautas mākslas kolektīvu darbībai un jaunradei, 

 nodrošina kultūras pakalpojumus atbilstoši sabiedrības pieprasījumam, 

 informācijas apmaiņa un sociālā līdzdalība. 

Šo darbību īstenošanai kultūras namā darbojas 11 amatiermākslas kolektīvi, kuros 

darbojas 171 dalībnieks. Strādā septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji. 2011. gada janvārī 

paaugstinot minimālo darba algu tika paaugstinātas algas pašdarbības kolektīvu vadītājiem. 

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes lēmumu ar 2011. gada 1. februāri algas tika 

samazinātas.  

Regulāri tiek rīkoti pasākumi: 10 valsts un tradicionālie pasākumi ar 2710 

apmeklētājiem, informatīvi izglītojošās norises sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām ( 26 

norises - 1020 apmeklētāji), 10 koncerti ar 1920 apmeklētājiem, 6 izrādes ar 630 apmeklētājiem, 

13 izklaides sarīkojumi ar 2080 apmeklētājiem.  

Pašdarbības kolektīvi rīko izbraukuma koncertus un izrādes Latvijas pilsētās un novados. 

Varakļānos viesojas citu novadu un pilsētu pašdarbības kolektīvi ar koncertiem un viesizrādēm. 

2. Administratīvi saimnieciskā darbība. 

       Varakļānu kultūras nama darbu vada kultūras nama direktors (1 likme), kultūras 

nama māksliniecisko darbību organizē kultūras pasākumu organizators (0,5 likme pasākumu 

organizators un 0,5 likme mākslinieks-noformētājs). Koncertmeistars, skaņu operators, biļešu 

kontrolieris, garderobists un biļešu pārdevējs strādā pēc iepriekš sastādīta grafika, nodrošinot 

pasākumu norisi noteiktajā laikā un vietā (samaksa tiek veikta pēc faktiski nostrādātajām 

stundām). Remontdarbus kultūras namā veic saimniecības pārzinis (0,5 likme), strādā apkopēja 

un apkures sezonas laikā  strādā četri apkures krāšņu  kurinātāji. 

3. Tehniskā atbalsta funkcija: 
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 pasākumu sagatavošana, nodrošināšana, 

 KN pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamo telpu resursu pārvaldīšana. 

       Kultūras nama budžetu sastāda : pašvaldības finansējums 99243.19 LVL, ieņēmumi 

no biļešu realizācijas 1083.80 LVL, citi maksas pakalpojumi 760.32 LVL, pārējie ienākumi 

249.53 LVL. 

Varakļānu kultūras namā veikts skatītāju zāles, skatuves, foajē un vestibila kosmētiskais 

remonts. 

Skatītāju zālē un uz skatuves veikta daļēja gaismas tehnikas uzstādīšana. Uzstādīta jauna 

skatuves mehānismu sistēma. 

Nomainīti aizkari zālē un uz skatuves. Skatuves logu aptumšošanai  pieliktas žalūzijas. 

Organizējam mērķtiecīgu un regulāru sadarbību ar Latvijas valstiskām, privātām un 

nevalstiskām  institūcijām. 

Kultūras nama telpās darbojas Varakļānu Tautas bibliotēka, nevalstiskā organizācija 

“Magnolijas”, invalīdu biedrība “Aspazijas”, nevalstiskā organizācija “PAP”. 

Varakļānu kultūras nama pasākumus atbalsta: MEIERS SIA, JILLS SIA, 

SWEDBANKA, BTA apdrošināšana, veterinārā aptieka GABRIŠI. 

Kultūras nama telpas pasākumu rīkošanai izmanto citas iestādes – Varakļānu vidusskola, 

Varakļānu mūzikas-mākslas skola, Varakļānu novada pašvaldība un citas iestādes un 

organizācijas.  

       2012. gadā plānojam veikt Varakļānu pilsētas estrādes labiekārtošanas darbus (žoga 

maiņa). Kultūras namā mēģinājumu telpas (pirmajā stāvā) remontu.  

 

 

 

 

 

Bērnu un jauniešu mūzikas svētku “Lai skan Varakļānos!”  

dalībnieki, muzikālie pedagogi un atbalstītāji, 

 centrā - 2011 gada skatītāju simpātija Ērika Kanča. 
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Vīru vokālais ansamblis Latvijas vokālo ansambļu konkursā 2011, Latgales reģionā 

ieguva otro vietu, vadītāja un koncertmeistare Agnija Strūberga. 

 

Varakļānu amatierteātris katru gadu iestudē jaunu izrādi. 

 2011. gadā iestudēta Monikas Zīles luga “Savedējs” 
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Līnijdeju grupa “Četras debess puses” aktīvi piedalās un atbalsta Varakļānu kultūras 

nama un novada rīkotos pasākumus. Regulāri organizē koncert izbraukumus. Vadītāja Anita 

Sārne 

      

 

Stirnienes tautas nams 

 

Atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes Muižā. 

2011. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne”, 

jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Draudzība”, bērnu vokālais ansamblis, amatierteātris 

dažādos sastāvos – bērnu un pieaugušo, garīgās mūzikas koris „Reversium”. Turpinās veiksmīga 

sadarbība ar Stirnienes skolu un draudzi. Tautas nama zāli saviem pasākumiem izmanto arī 

skola. Vairāki pasākumi notiek draudzes namā, klasiskās un garīgās mūzikas koncertiem izmanto 

dievnamu.  
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Tautas namā strādā vadītāja,  3 kolektīvu vadītāji un apkopēja. 

2011. gadā pabeigti iekštelpu renovācijas darbi – zāle, paplašināta skatuve, izbūvēts 

sanitārais mezgls, mēģinājumu telpas. Līdz novembrim mēģinājumi un pasākumi notika 

draudzes nama zālē. 2011. gada 12. novembrī ar svinīgu Valsts svētku koncertu atklāts 

renovētais Stirnienes tautas nams. Veiksmīgi realizēts projekts Stirnienes Muižas kompleksa 

gājēju celiņu un stāvlaukumu izbūvei, parka izgaismošanai, turpinās tautas nama apkārtnes 

labiekārtošana.  

  
Stirnienes tautas namu uztur pašvaldība. 2011. gadā saņemta humānā palīdzība no 

Šveices Baltiešu fonda, Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas sv. Jāzepa klostera, 

Margitas Rapp (Zviedrija), Vladimira Zvidriņa (Vācija), Eugēnija un Māras Počiem (ASV) un 

Jakoba Fjorga (Austrija) – grāmatas, notis korim, tērpi teātrim, materiāli dekorācijām, mēbeles. 
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Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība regulāri tiek informēta ar vietējo un 

reģionālo laikrakstu starpniecību.  

Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši valsts svētku un gadskārtu ieražu koncerti, pensionāru 

pasākumi, Represēto piemiņas pasākumi, Mātes diena, Dziedošās dienas, Starptautisko Baroka 

mūzikas festivāla koncerts, Cecīlijas dienas koncerts, Ziemsvētku koncerti. 2012. 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. Drīz noslēgsies Stirnienes tautas tērpa 

atjaunošana. 

 
Aktīvi dzīvojam šodien, ar cieņu godājam pagātni, cerīgi raugāmies rītdienā. 

 

 

Murmastienes pagasta pārvaldes kultūras darbu 2010.gadā 

  
„ Kvalitatīva kultūrvide, ko veido saglabāts un pieejams kultūras mantojums un 

daudzveidīgas kultūras tradīcijas un radošas izpausmes, ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas 

teritoriālās attīstības nosacījumiem. Katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz kvalitatīvu dzīves 

vidi un pienākums rūpēties par tās ilgtspējas nodrošināšanu. Visu iedzīvotāju grupu dalība 

kultūrvides veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanā ir viens no pilsonisku sabiedrību 

veidojošiem un vienojošiem faktoriem.” ( Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007- 2013). 

2011.gads iesākās ar patīkamām ziņām- tiks uzsākta projekta „ Administratīvās ēkas 

rekonstrukcija, aktu zāles celtniecība” realizācija. Līdz ar to pagasta iedzīvotāji un pašdarbības 

kolektīvi darbojās un gaidīja jaunās mājas.  

 Pagastā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi ( 50 aktīvi pašdarbnieki): 

 Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Saulstariņi” - allaž iepriecina un liek 

pasmaidīt ikvienam pasākuma apmeklētājam. Dejo tādas dejas, kas patīk pašiem 

un ļauj parādīt visu, ko iemācījušies. 2011.gadā “Saulstariņi” izveidojās no divām 

grupiņām- 3-4gadīgie un 5-6gadīgie bērniņi.  

 Jauktais vokālais ansamblis „ Taktika”- allaž ar skanīgām dziesmām pārsteidz 

klausītājus pagasta pasākumos. Neatsaka dalību dažādos pasākumos novadā un 
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ārpus tā robežām. Ar panākumiem startē skatēs. Piedāvā daudzveidīgu 

programmu- dziesmas sirdij, lustīgus skaņdarbus, kā arī garīgo dziesmu 

repertuāru. Ir sagatavotas dažādas kolektīva koncertprogrammas, kuras var 

piedāvāt klausītājiem.  

 Dramatiskais kolektīvs „ Aizvējš” , kurš iestudē un piedāvā skatītājiem gan 

lielāka apjoma lugas, gan skečus. Piedalās sava pagasta pasākumos, labprāt 

atsaucas uz dažādiem ielūgumiem, piedalās gadskārtējā „ Skeču parādē” Lubānā. 

Ir aktīvs un atraktīvs kolektīvs. 

 2011.gadā dibināts vidējās paaudzes deju kolektīvs “Brāzma”. Aktīvi iesaistījās 

kultūras aktivitātēs pagastā un novadā. Darbojas tālejošu mērķu vadīti.   

o Pagastā tiek rīkoti dažādi pasākumi: gadskārtu ieražu svētki ( 

Ziemassvētki- pagasta iedzīvotājiem un viesiem, pensionāriem, 

pirmsskolas vecuma bērniem, Lieldienas, Līgo, u.c.), Jaungada nakts 

pasākumi, Valsts svētki, piemiņas un atceres dienas. Saglabājusies un arī 

ļoti atbalstīta ir tradīcija svinēt Bērnības un Pilngadības svētkus. Lai gan 

vēl joprojām strādājam skolas sporta zālē un nav iespēju aicināt un uzņemt 

lielākus māksliniekus, dzīvojam ar cerībām par savas kultūras nama zāles 

celtniecību un jaunām iespējām kultūras jomā.  

Ļoti plaši apmeklētas un nu jau par tradīciju ir kļuvušas „ Murmastienes pagasta Sporta 

spēles” uz kurām sabrauc ne tikai kaimiņu pagasta sportistu komandas, bet arī blakus novadu 

komandas, lai cīnītos par komandu un individuālo sporta veidu uzvarētāju tituliem.  

Murmastienē dibināta, bet nu arī novadā pārņemta tradīcija- iepriekšējā gadā dzimušo 

bērniņu un vecāku sumināšana, dāvinot sudraba karotīti ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas 

datiem un sveicēju.  

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem lielus un mazus uz savu „ Rūķu darbnīcu”, kurā ir viss 

nepieciešamais apsveikumu un rotājumu pagatavošanai, aicina Rūķis, kurš palīdz sagatavot 

sveicienus un dāvanas, kurus var atstāt Rūķa pastā un tad, dienu pirms Ziemassvētkiem, tie tiek 

nogādāti Murmastienes pagasta teritorijā atrodamiem adresātiem. Iedzīvotāji ļoti izmanto šo 

iespēju, jo ne visi var iegādātiem kartiņas, aploksnes un markas, lai aizsūtītu apsveikumus 

radiem un draugiem.  

 2011.gada martā tika uzsākta aktu zāles celtniecība. Un jau novembrī 

Murmastienes iedzīvotāji un viesi atklāja jauno zāli ar palīgtelpām. Un tātad mums ir zāle 194.70 

m
2
 platībā, labiekārtotas WC, palīgtelpa, virtuve, noliktava un vadītājas kabinets. Vasarā 

izmantosim estrādi, kas ir 30 m
2
 liela. Iesaistījāmies arī LEADER projektā un tik iegādāts zāles 

aprīkojums, skaņas un gaismas tehnika.  

 Ar jaunu sparu un tālejošiem mērķiem darbosimies arī turpmāk, lai veicinātu 

pozitīvas kultūrvides un daudzveidīga kultūras piedāvājuma iespējamību Murmastienē.  

 

 

Varakļānu tautas bibliotēkā 

 

Adrese:  1.maija laukums 4, Varakļāni; 

Tālr. Nr.  64860965; 27790020 

e-pasts:  varak_bibl@inbox.lv 

  

Bibliotēka veic kultūras un izglītības, informācijas un izklaides funkcijas. Tās uzdevums 

ir iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības 

attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, kādu vēlas saņemt lietotājs, nodrošināt kulturālu, 

saturīgu laika pavadīšanu. 
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Varakļānu tautas bibliotēkas lietotāji ir visu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotāji. 

2011.gadā bibliotēkā reģistrēti 655 apmeklētāji, no tiem 254 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

Kopējais apmeklējumu skaits – 6790, izsniegums – 9054 vienības.  

2011. gadā lasītāju reģistrēšana un apkalpošana notika elektroniski. Tiek turpināts darbs 

pie grāmatu ievadīšanas vienotajā kopkatalogā programmā „Alise-i”, tiek ievadīti visi 

jaunieguvumi un turpinās rekataloģizācija. 

Sākot ar 2011. gadu bibliotēkā pieejams jauns maksas pakalpojums - laminēšana. 

Bibliotēkā iespējams bez maksas iegūt informāciju datu bāzēs „Letonika”, „NEWS” un 

„Lursoft”.  

2011. gadā Varakļānu tautas bibliotēkā bija pieejami 27 nosaukumu preses izdevumi, 

iegādātas un dāvinājumos saņemtas 553 grāmatas. Kopējais dokumentu eksemplāru skaits 

bibliotēkas fondā uz 01.01.2012. – 10 988 vienības.  

Ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, pārsvarā sadarbojamies ar 

Madonas un Varakļānu novadu bibliotēkām. Kopumā 2011. gadā nosūtītas 23, bet saņemtas 10 

grāmatas. 

Bibliotēkā tiek vākti laikraksta “Varakļōnīts” eksemplāri no laikraksta izdošanas sākuma, 

tiek papildinātas novadpētniecības mapes. Gada laikā tika sniegtas 1220 dažāda satura 

tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas.  

2011. gadā tika izveidotas 28 literatūras izstādes un noorganizēti 4 tematiskie pasākumi. 

Vasarā Varakļānu tautas bibliotēkā izbraukuma semināra ietvaros viesojās kolēģi no Ludzas 

reģiona.  

  

   

Aktuālāko informāciju par bibliotēkas darbību publicējam novada laikrakstā 

„Varakļōnīts” un mājas lapā www.varaklani.lv. Katru gadu tiek aktualizēti dati arī mājas 

lapās www.kulturaskarte un www.biblioteka.lv. Par pasākumiem un norisēm bibliotēkā 

mūsu apmeklētāji tiek informēti arī personīgi. 
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Bibliotēkā viesojas Ludzas reģiona bibliotekāri 

 

 

 

Murmastienes pagasta bibliotēka 

 

    ,,Kultūra ir kopjama, saudzējama un spodrināma kā dzintara gabals, jo cilvēki nedzīvo 

vien no maizes un  lētām izpriecām. Doma par garīgām vērtībām, par intelektuālām vērtībām, 

par sakoptību, par kultūru ir tā, kas palīdzēs ziemas tumšajos mēnešos mums, ziemeļu tautām un 

pilsētām, atnest cerības starus un gara gaismu, dos spēku tiem darbiem, kas jāveic, lai mēs kā 

tauta varētu godam ieņemt savu vietu Eiropas kultūras panorāmā…” (Bijusī Valsts prezidente 

Vaira Vīķe-Freiberga). 

          Un bibliotēkas noteikti ir šī dzintara gabala spodrinātājas. Bibliotēkai vairs nav 

jāpierāda sava, daudzfunkcionālu pakalpojumu nodrošinātājas, loma pašvaldības iedzīvotāju 

ikdienā. Mūsdienu sarežģītās ekonomiskās situācijas apstākļos aizvien vairāk cilvēku apmeklē 

bibliotēkas. Daudzi jau kādu laiku atpakaļ ir atteikušies no periodikas iegādes un pasūtīšanas un 

jaunu grāmatu iegādes personīgās bibliotēkas papildināšanai un lasīšanai. Līdz ar to bibliotēku 

loma sabiedrības dzīvē ir strauji palielinājusies un turpina pieaugt. Par to liecina gan 2009. gada 

nogalē veiktā pētījuma ,,Publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un 

ietekme”, gan 2011. gada pētījumu rezultāti. 

   Murmastienes pagasta bibliotēka savu darbu organizē atbilstoši vietējās nozīmes 

bibliotēku tīkla darbības noteikumiem un sniedz iedzīvotājiem universālo informācijas pieeju, 

nodrošinot bibliotēkas un uzziņu informācijas pakalpojumus – tradicionālo informācijas avotu, 

katalogu, datu bāzu, informācijas pārraides un  starpbibliotēku abonementa izmantošanu. 

Bibliotēkā ir datortehnikas un programmatūras nodrošinājums universālai informācijas 

pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Aizvadītajā gadā bibliotēka turpināja darbu arī ar 

bibliotēku informācijas sistēmas moduli  ALISE-i . Izmantojot IT ,,Alise”, bibliotēka  veido 

elektronisko kopkatalogu, lai nodrošinātu  lietotājus ar ziņām par visiem valstī esošajiem 

informācijas resursiem. Katras pašvaldības publiskās bibliotēkas funkcijas ir informācija, 

izglītošana, kultūra, sabiedriskā saskarsme. Pagasta bibliotēka 

 kā vietējais zināšanu avots  nodrošina pamatapstākļus mūžizglītībai un 

iespējai celt savu izglītības līmeni, 

 kā vietējais informācijas centrs  padara visu veidu zināšanas un informāciju 

viegli pieejamu saviem lasītājiem, 

 kā vietējais kultūras centrs  sagādā iespēju atpūsties un izklaidēties. 
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   Viena no mana darba konsekvencēm – veidot bibliotēku pēc iespējas atvērtāku, lai 

lasītājs atnākot nejūt psiholoģisku barjeru. Bibliotēkas funkcijas tagad krasi mainījušās. Ja agrāk 

tā galvenokārt bija vieta, kur apmainīt grāmatas, tad  tagad tā ir sabiedriskas saskarsmes vieta. 

Katras bibliotēkas fiziskā atdzimšana – remonts un jaunas mēbeles – papildus piesaista  gan 

lasītājus, gan vienkārši interesentus. Vislielākā uzmanība no manas puses aizvadītajā gadā tika 

pievērsta  darbam pie elektroniskā kataloga veidošanas. Darbā ar ,,Alisi” aizvadītas garas darba  

dienas stundas un ziedota ne viena vien brīvdiena.  Bibliotēkas apmeklētājiem nepietiek tikai ar 

datoru izmantošanu un grāmatu apmaiņu. Viņiem par prieku es ar prieku, kā rozīnīti krēmā 

ieliekot, gatavoju un organizēju arī, manuprāt, sirsnīgus pasākumus, kas  kaut uz īsu brīdi dod 

veldzi dvēselei. 

    Saistībā  ar bibliotēkās pieejamo bezmaksas internetu, bibliotēka šodien pilda ne tikai 

savus primāros uzdevumus, bet arī bankas, pasta, nodarbinātības dienesta, sociālo un daudzas 

citas funkcijas. Bibliotēkā iespējams i-bankā samaksāt rēķinus, elektroniski deklarēt dzīvesvietu, 

datorā uzrakstīt un izdrukāt oficiālas vēstules vai biļetes braucienam uz ārzemēm, nokopēt 

dokumentus…Neoficiāli nācās iesaistīties arī tautas skaitīšanā…Nāk darba meklētāji, uzņēmēji, 

skolēni, studenti, pensionāri, tūristi. 

     Bibliotēka ir atvērta dažādiem ar zināšanu gūšanu saistītiem pakalpojumiem: filmu un 

video demonstrēšanai, lasījumiem un prezentācijām, diskusiju un interešu klubiem, sanāksmēm 

un konferencēm, tikšanās cikliem ar interesantām personībām un aizvadītajā gadā arī dažādām 

politiskām norisēm (parakstu vākšanas, referendumi, Saeimas vēlēšanas…) Daudzveidīgi. 

Aizraujoši. Interesanti. 

      Murmastienes pagasta bibliotēka saglabā akreditācijas komisijas uz 5 gadiem 

(akreditēta 2007. gada 27. septembrī līdz 2012.gada 28.septembrim) piešķirto vietējās nozīmes 

bibliotēkas statusu. 

 

      Murmastienes pagasta  bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kas apkalpo tās teritorijā mītošo 831 iedzīvotāju. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto 

dažāda vecuma, profesiju un izglītības līmeņa pārstāvji. Lasītāju vidū ir  

18 dažādu augstāko mācību iestāžu studenti, 

35 vidējo mācību iestāžu audzēkņi,  

44 zemnieki utt. 

Lai raksturotu iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, ieskatam statistikas dati par 2011.g.  

lasītāju skaits pagasta bibliotēkā -307, t.sk. bērni līdz  9.kl. - 81,  

apmeklējumu skaits – 5176, t.sk. bērni -2113 

literatūras izsniegums – 10913 eks. 

Bibliotēka ir iekarojusi un nostiprinājusi savu vietu un lomu sabiedrības izglītošanā un 

informācijas pakalpojumu sniegšanā. Saglabājas stabils lasītāju skaits,  apmeklējumu skaits 

pieaudzis par pusotru tūkstoti, 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. 

Pieminēšu tikai lielākos no tiem: 17 literatūras izstādes, 11 tematiski, literāri pasākumi, 5 

konkursi, 1 neklātienes ceļojums, 5 bibliotekārās stundas, 8 jauno grāmatu apskati u.c. Ik 

novembri nu jau vairākus gadus bibliotēka iesaistās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltītos 

pasākumos. Lai veicinātu ar informācijas un komunikāciju  tehnoloģijām saistītu pakalpojumu 

attīstību, vienlaicīgi sniedzot zināšanas par šo pakalpojumu izmantotāju iespējamajiem riskiem 

un drošības aizsardzības pasākumiem, bibliotēka iesaistījās konkursā ,,Radošais pasākums par 

interneta drošību manā bibliotēkā”. 

Informācijas tehnoloģiju laikmetā jaunā paaudze bez īpaša pamudinājuma grāmatas lasa 

arvien mazāk. Tāpēc bibliotēkas darbā ar bērniem tiek ieguldīts daudz laika un izdomas, lai 

lasīšanas veicināšanas pasākumi būtu izdevušies un sasniegtu savu mērķi. 
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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 8 gadus Murmastienes 

pagasta bibliotēka  piedalās  lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija”, realizējot 

LEADER+  projektu iegādātas mēbeles un aprīkojums bibliotēkas lasītavai, organizēti apmācību 

kursi par dažādām tēmām… Kopā bibliotēka sagatavojusi, iesniegusi un realizējusi 21 projektu. 

Latvijas valsts mērogā, protams, par notikumu jāuzskata pats fakts, ka, par spīti 

ekonomiskajai krīzei un katastrofālam kultūras budžeta samazinājumam, viss notiek: teātri un 

muzeji nav slēgti, koncertzāles strādā, grāmatizdevēji darbojas, Gaismas pils top un bibliotēkās 

norit aktīva rosība. Domāju, ka mūsu novada bibliotekāri ar finansējuma piešķiršanu grāmatu 

iegādei un preses abonēšanai ir apmierināti.  

Murmastienes bibliotēkā  bija pieejami visi tradicionālie bibliotekārie pakalpojumi un 

cerams, ka tie arī turpmāk būs ar pozitīvu perspektīvu. 

     

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējā gada laikā bija pozitīva. Tā atbilda 

Ministru kabineta noteikumiem ,,Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” un 

nodrošināja pamatfunkciju veikšanu. Patīkams pārsteigums bija novada domes deputātu 

balsojums par aizvadītā gada budžetu, kurā grāmatu iegādei tika piešķirti  1500 lati. Līdz ar to 

bibliotēka varēja  turpināt darbu pie universāla, publiskās bibliotēkas funkcijām atbilstoša fonda 

veidošanas. PALDIES! 

 

 

 

Stirnienes bibliotēka 

 

 
 

 

 

Aizvadītais gads bibliotēkai pagāja tādā labā eiforijā, jo beidzot, pēc tik daudzu gadu 

gaidīšanas, tā tika pie jaunām, plašām un skaistām telpām, kuru iekārtošana un piekārtošana vēl 

joprojām turpinās. 

Gadu simtiem dominēja nostādne, ka bibliotēkas (tāpat kā muzeji un arhīvi) ir 

visbagātākās informācijas glabātājas. Ienākot informācijas tehnoloģijām, šī situācija ir 

mainījusies, bibliotēka ir nonākusi konkurences apstākļos, tomēr nemainīga ir palikusi 

bibliotēkas pamatfunkcija: izglītība, informācija, izklaide. Šie trīs vārdi raksturo bibliotēkas 

būtību, jo bibliotēka ir palikusi par vienīgo kultūras iestādi, kurā savu izglītības līmeni var 

paaugstināt bez maksas jebkurš tās lietotājs, tā nodrošina bibliotekāros pakalpojumus lietotāju 

dzīves, darba un mācību vietas tiešā tuvumā. Tāpēc viens no bibliotēkas apmeklēšanas 
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galvenajiem motīviem ir ekonomiskais izdevīgums. Bezmaksas izmantojamība ir nenovērtējams 

atbalsts sabiedrības mūžizglītībai.  

Bibliotēkas galvenā funkcionālā slodze un uzdevums – radīt apstākļus zināšanu 

iegūšanai, komplektējot krājumu, sniedzot uzziņu un informacionālos pakalpojumus, palīdzot 

orientēties dokumentu klāstā, apmācot tehnisko līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanā. 

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, bibliotēkas loma arvien pieaug un tā kļūst ne tikai 

par grāmatu krātuvi, bet arī par informācijas centru. 

 

Stirnienes bibliotēkas piedāvājumi: 

 

Grāmatu fonds 11098 

18 nosaukumu preses izdevumi 

Elektroniskais katalogs 

Uzziņas, konsultācijas 

Bezmaksas interneta pakalpojumi 

28 tematiskās mapes 

17 novadpētniecības mapes 

Latvijas filmu portāls  www.filmas.lv 

Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.nais.lv 

 

    Maksas pakalpojumi:  kopēšana, printēšana, skenēšana 

 

    Darba rādītāji par 2011.gadu: lietotāji 194 

                                                apmeklējums 3319 

                                                izsniegums 2417 

                                                uzziņas 69 

                                                SBA izsniegumi 40 

                                                izstrādāti divi projekti, bet atbalstīts viens 

 

     Iegādātas grāmatas:   228 par pašvaldības līdzekļiem, 

                                        9 par projekta līdzekļiem  

                                       19 saņemtas dāvinājumā.  

Finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo gadu laikā bija pozitīva un nodrošināja 

bibliotēkas funkciju veikšanu.     

 

2011.gadā bibliotēkā izvietotas 16 izstādes, notikuši 9 tematiskie pasākumi ( 

bibliotekārās stundas bērniem, literatūras apskati „Bērnu žūrijai”, Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļas lasījumi) , izvietota rokdarbu izstāde. 

Regulāri tiek veikts darbs pie tematisko un novadpētniecības materiālu  papildināšanas.  

Grāmatu fonds pilnībā ir ievadīts elektroniskajā katalogā, atlicis vien sakopojuma darbs. 

Arī periodika un lasītāji reģistrēti elektroniskajā datu bāzē un grāmatas tiek izsniegtas 

elektroniski. 

      

Stirnienes bibliotēkas izmantotās publicitātes formas – pasākumi, izstādes, informācija 

vietējos preses izdevumos. 

Sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem notiek gan ar 

informācijas tehnoloģiju starpniecību (atrodama gan Varakļānu novada mājaslapā, gan Madonas 

novada bibliotēkas mājaslapā un arī bibliotēku portālā www.biblioteka.lv un 

www.kulturaskarte.lv ), gan  informatīvajos bukletos. 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar abām novada bibliotēkām, ar vietējo sieviešu klubiņu. 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.nais.lv/
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Varakļānu Novada muzejs 

 

Misija: Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un 

iepazīstina ar grāfa M.Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē. 

Darbība:  

 Galvenais uzdevums realizēt muzeja misiju; 

 Veikt krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un popularizēšanas darbu saskaņā ar 

MK noteikumiem par nacionālo muzeju krājumu; 

 veikt zinātniski pētniecisko darbu; 

 veikt izglītojošo darbu; 

 veikt popularizējošo darbu un sekmēt tūrisma attīstību novadā. 

Muzejs akreditēts  līdz 15.12.2014. 

Muzeja šifrs: VarNM 

Juridiskais statuss: pašvaldības iestāde 

Reģistrācijas Nr. 90001754862 

Juridiskā adrese: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 4838 

Darba laiks: O – S  no 10:00-16:00, vasaras sezonā no 15.V – 15. IX  O – Sv. 10:00 – 

17:00 

Piedāvājums:  
Bezmaksas pakalpojumi:  

 iespēja iepazīties ar Nacionālā krājuma priekšmetiem, uzziņu materiāla 

(kartotēkas, apraksti, rādītāji) pieejamība; 

 izstāžu atklāšana; 

 tematiski pasākumi 

  muzeja ekspozīciju apmeklējums karavīriem, invalīdiem, pirmskolas bērniem, 

internātskolu audzēkņiem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem. 

Maksas pakalpojumi: 

 ieejas maksa pieaugušajiem -  Ls 0.50 

 ieejas maksa pensionāriem, studentiem – Ls 0.30 

 ieejas maksa skolēniem – Ls 0.20 

 gida pakalpojumi pa muzeju – Ls 1.00 

 gida pakalpojumi pa parku – Ls 2.00 

 gida pakalpojumi „Varakļānu pils parks” –  Ls 3.00 

 gida pakalpojumi „Dvēseļu ceļi” – Ls 5.00 

 telpu īre konferencēm, semināriem, sapulcēm – 2.50 Ls/h 

 telpu īre banketiem, jubilejām – 5.00 Ls/h 

 telpu īre kāzu mielastiem -  100.00 Ls/diennaktī 
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 telpu īre jaunlaulātajiem – 10.00 Ls/diennaktī 

 telpu īre kāzu viesiem – 20.00 Ls/diennaktī 

 izklaidējoša programma jaunlaulātajiem „ceļš uz titulu” – Ls 25.00 + Ls 0.30 

(ieejas maksa par katru kāzu viesu) 

 muzeja pedagoģiskā programma „bez pagātnes nav nākotnes” – Ls 0.20/0.30 

  

Dokumentācija:   

Muzeja iekšējie normatīvie akti: 

 Varakļānu Novada muzeja nolikums; 

 Noteikumi par Varakļānu Novada muzeja krājumu; 

 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā; 

 Varakļānu Novada muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 

 Darba drošības ievadinstrukcija 

Citi muzeja iekšējie normatīvie akti: 

 Vidēja termiņa darbības stratēģija 2009.-2014.g. 

 krājuma komisijas nolikums; 

 muzeja padomes nolikums. 

Krājums. 

Kopējais krājuma vienību skaits pārskata gada beigās :  3806 

                             t.sk. pamatkrājuma vienību skaits    :    923 

Pārskata gadā jauniegūto vienību skaits                       :    522 

                                t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:    129 

Pārskata gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:    222            

No palīgkrājuma izņemto vienību skaits:   6 

Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits:  3674 

Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība (LVL)  5551.61 

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:  3354 

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs :  621 

    t.sk.izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:  222 

Dažādiem mērķiem izmantotās krājuma vienības kopā: 89 

 

Zinātniskā darbība 

Referātu, ziņojumu un rakstu skaits :     10 

Prospektu, ceļvežu u.c. skaits;                1 

Izstāžu, ekspozīciju plānu skaits :           1 

Izglītojošo programmu scenāriju skaits: 1 

 

Komunikācija ar sabiedrību. Muzeja apmeklējums 

Apmeklējumu skaits kopā:            2918 

Individuālie                                      669 

Apmeklētāji grupās                          666 

Skolēni grupās                                 393 

Ārzemnieki                                        53 

Pārējie  grupās                                  220 

Dažādi apmeklētāji                         1583 

Bezmaksas apmeklētāji                  1902 

 

Muzeja pieejamība 

Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:        274 

Stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem: 1918 

Stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā: 35 

 

Izstādes muzejā pārskata periodā 

Izstāžu skaits muzejā                           10 
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t.sk.atklātas pārskata periodā                6 

t.sk. no muzeja krājuma                        1 

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju sk. muzejā :  40 

Lekciju skaits muzejā                                              9 

Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits:         12 

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits                        8 

 

Starptautiskā sadarbība Polijas Zinātņu akadēmijas mākslas institūts  

Mājas lapa: www.varaklani.lv/varaklanunovadamuzejs 

Informācija citās internetvietnēs kopskaitā : 28 

Infrastruktūra: Ēkas īpašuma forma: pašvaldības īpašums 

Ēkas uzcelšanas gads:   1789 

Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr.: 6484 

Teritorijas kopējā platība (m
2
) :  1298 

Izmantojamo muzeja telpu kopplatība (m
2
) : 890 

 

 

Informācijas tehnoloģijas 

Kopējais datoru skaits: 3 

Interneta pieslēgums: 3 

 

Darbinieki  

Amata vietu skaits: 5 (t.sk. vadītājs – 1, speciālisti – 3, citi – 1 ) 

Darbinieku izglītība: augstākā – 3, Vidējā     - 2 

 

Finasiālie rādītāji 

Ienākumi kopā:  LVL  21301 

   t.sk. pašvaldības budžets – 20594.00 LVL 

           biļešu ieņēmumi      -     228.00  LVL 

           maksas pakalpojumi -    479.00 LVL        

Izdevumi kopā:  LVL  21301 

    t.sk. darba samaksa         - 12518.00 LVL 

   darba devēja, VSAOI, pabalsti, kompensācijas – 2847.00 LVL 

    komunālie maksājumi    -  439.00 LVL 

    apsardzes izmaksas        -  307.00 LVL 

    Muzeja priekšmetu pirkumi – 210.00  LVL 

    Pārējās izmaksas                  -  4417.00 LVL  

Kapitālie izdevumi -       563.00 LVL 
 

 

 

 

3.5.Veselības aprūpes pieejamība 
 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ambulatora ārstniecības iestāde, kas 

reģistrēta ārstniecības reģistrā ar nr.7018-00002, komercreģistrā ar nr. 40003365196. Centrs 

atrodas Pils ielā 25a, Varakļānos. 

Centrā izvietota viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (dienas laikā no 8
00

 

līdz 22
00

). NMP brigādes darbība nav pakļauta Varakļānu veselības aprūpes centram, bet gan 

valsts apvienotajam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

Centra telpās ir izvietotas  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, 

2011.gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas: 1,Izmeklējumi un terapija: 
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ultrasonogrāfiskie 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. 

Darbojas zobārstniecības kabinets, kurā strādā zobārsts un zobu higiēnists. Noslēgts 

līgums ar Veselības norēķinu centru par pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. 

Varakļānu veselības aprūpes centrs 2011.gadā saņēmis Sociālo pakalpojumu sniedzēja 

reģistrācijas apliecību, līdz ar to uzsākta jauna pakalpojuma sniegšana -  īslaicīga sociālā aprūpe, 

pakalpojumu izmanto vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nav medicīnisku indikāciju atrasties 

ārstniecības iestādē, bet kuri slimības vai citu iemeslu pēc nevar patstāvīgi sevi aprūpēt. 

Varakļānu veselības aprūpes centrā 2011.gadā vidējais strādājošo skaits bija divdesmit 

divi.  

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par medicīniskajiem pakalpojumiem Varakļānu 

novadā, vairākkārt publicēta informācija Varakļānu novada avīzē, kā arī nodrošināta 

informācijas pieejamība veselības aprūpes centrā. 

2011.gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta aktivitātes „Ambulatorās 

veselības aprūpes attīstība” ietvaros  pabeigta projekta ”Ambulatorās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā” īstenošana.  Ēkas kopējā platība 

ir 1738,8 m
2
. Nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju, veikts remonts 1018 m

2
 platībā,  veikta ēkās 

ārējā rekonstrukcija, izbūvējot pasažieru pacēlāju ar četrām pieturām, kas savieno ēkas trīs 

stāvus, nodrošinot vides pieejamību ārstniecības iestādē. Tādējādi izpildītas MK noteikumu 

prasības ārstniecības iestādēm. 

Varakļānu veselības aprūpes centra darbība arī turpmāk tiks vērsta uz iespēju Varakļānu 

novada un arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu primāro un sekundāro veselības 

aprūpi, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi. 

 

 

 

 

3.6.Sociālā palīdzība iedzīvotājiem 
 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, 

veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sociālie pakalpojumi ietver 

sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo 

rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu 

faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 01.01.2003.Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums definē šādus sociālās palīdzības veidus 

pašvaldībās:  

1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;  

2. dzīvokļa pabalsts;  

3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;  

4. citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.  

Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības budžeta. Lai saņemtu 

pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā 

pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtē personas 

vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienojas par piemērotāko 

palīdzības veidu. Varakļānu novada Sociālā dienestā strādā četri speciālisti, no kuriem diviem ir 
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augstākā izglītību sociālā darba jomā, viens mācās par sociālo darbinieku un vienam ir augstākā 

izglītība citā profesijā. Visi darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 

Varakļānu pašvaldība budžeta izdevumos sociālā atbalsta pasākumiem 2011. gadā 

izlietojusi kopā Ls 131046,86. No tā sociālā palīdzībā izmantoti – Ls 74035,8 citos atbalsta 

pasākumos un kompensācijās iedzīvotājiem izmaksāti - Ls 50786,06. Pašvaldības sociālā 

dienesta uzturēšanai izmantoti- Ls 63544,52. 

Apkopojot datus par 2011. gadu secināts, ka trūcīgo ģimeņu skaits, kas visuzskatamāk 

raksturo situāciju novadā, ir ievērojami pieaudzis – ja 2010.gadā par trūcīgām tika atzītas 53 

ģimenes (329 personas), tad aizvadītajā gadā to skaits ir pieaudzis par 412 ģimenēm (1627 

personas). No kopējā trūcīgo skaita 787 personas (48 %) ir nepilngadīgās personas. No 

darbspējīgo personu skaita 648  strādājošas – 121 personas (19%) darbspējīgas nestrādājošas 

personas - 512 personas (79%), pilngadīgas personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas 

- 192 personas (2%) (skat. 1.attēlu). Vidējai bezdarbs Varakļānu novadā 2011. gadā bija 11%.   

  

 
 

1. attēls. Ienākumu testēto sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc 

ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli Varakļānu novadā 2011. gadā 

 

Iedzīvotāju sociālās problēmas ir dinamiskas. Pie jebkurām ekonomiskām izmaiņām 

parādās jaunas sociālā riska grupas. Līdz šim sociālā dienesta klienti galvenokārt bija personas 

pensijas vecumā, personas ar invaliditāti, kuri nestrādāja algotu darbu un vienīgie ienākumi bija 

nelielās pensijas. Šobrīd vērojama tendence, ka klientu vidū palielinās ģimeņu ar bērniem un 

darbspējīgo personu skaits, jo ekonomiskā krīze valstī izraisījusi strauji pieaugošu bezdarbu un 

cilvēki paliek bez pietiekošiem iztikas līdzekļiem. Daudzas jaunās ģimenes ar bērniem pārvācas 

dzīvot pie vecākiem uz laukiem, tai skaitā arī Varakļānu novadā.  

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsta saņēmēji 2011.gadā bija 102 

ģimenes, t.sk. 256 personas, kuras saņēma pabalstus par Ls 44834,49. Dzīvokļa pabalsts tika 

izsniegts 146 ģimenēm, t.sk. 375 personas par Ls 8025,18. Veselības aprūpē (medicīnisko 

izdevumu segšanai) 199 personām tika izlietoti Ls 6094,17, brīvpusdienām trūcīgām personām  

un zupas virtuvē 447 personām izlietoti Ls 6958,19 līdzekļi.  Vairākus gadus dienests sniedz 

palīdzību arī pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 

2011. gadā pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 5 

personām , kas no pašvaldības budžeta prasījis Ls 2093,77. Bērnu uzturēšanai audžuģimenēs 

iztērēti Ls 5580 (skat. 2.attēlu). 

Sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem tiek risināti dažādi jautājumi par veselības 

aprūpi, klientu veselības stāvokļa uzlabošanu, gatavoti dokumenti Veselības un Darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijai invaliditātes grupu piešķiršanai. Bez pabalstiem dienests 

piedāvājis arī iespēju stāties rindā dažādu valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 

Tā 2011. gadā šo iespēju izmantojušas 63 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 2 Černobiļas 

AES seku likvidēšanas dalībnieki, 1 politiski represētā persona. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem, pieprasījums pēc šāda veida pakalpojuma nedaudz palielinājies . 

Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts 

budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikts 1 novada iedzīvotājs. Varakļānu novada 

pašvaldībai ir savs veco ļaužu pansionāts ,,Varavīksne”, kurā mitinās 17 personas. Gadījumos, 

19% 

79% 

2% 0% 

100% 

strādājošie nestrādājošie citi 
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kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests nodrošina aprūpes mājās 

pakalpojumu. Kopumā 2011. gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 73 

pensijas vecuma personām.  

Šajā visai sabiedrībai ekonomiski grūtajā laikā, kad atbalsts un palīdzība cilvēkiem 

nepieciešama arvien vairāk, īpaši aktīvi darbojas nevalstiskās labdarības organizācijas un 

Latvijas uzņēmumi. Latvijas Sarkanais Krusts iesaistoties Eiropas komisijas programmas 

realizācijā sniedza iespēju personām, kuras 2011. gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par 

trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu saņemt pārtikas produktu komplektu. Pārtikas 

pakas saturs: putraimi (1,5 kg), kviešu milti (1,0 kg), četrgraudu pārslas (1,0 kg) auzu pārslas 

(0,5 kg). Varakļānu  novadā tika izdalītas 9795 šādas pakas. 2011. gadā A/S „Latvenergo” un 

biedrība „Latvijas pašvaldību savienība” parakstīja līgumu par to, ka „Latvenergo" dāvina 

(ziedo) un LPS pieņem dāvinājumā dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. 

Katras kartes nominālvērtība ir LVL 37,15. Šī dāvinājuma (ziedojuma) mērķis – celt īpaši 

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta 

kampaņu 2011. gada apkures sezonas laikā, nododot kartes elektroenerģijas lietotāju – garantētā 

minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām. Pirmajā 

izdales kārtā pēc pašvaldību pieprasījumiem tika sadalītas 115 kartes.  

2011. gada maijā, Varakļānu novada pašvaldībai piesaistot Eiropas fonda finansējumu, 

darbu uzsāka Varakļānu novada sociālā dienesta struktūrvienība Alternatīvās aprūpes centrs, 
kura sniedz sociālo atbalstu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bezmaksas sociālos 

pakalpojumus un nodrošina ar telpām nevalstiskās organizācijas ar mērķi dot iespēju cilvēkiem 

bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt viņiem ierasto vidi, veidot sociālo 

atbalsta tīklu. Projekta rezultātā tika sakārtota pilsētas viena no vēsturiskām ēkām. Centru gadā ir 

apmeklējuši vairāk kā 50 Varakļānu novada iedzīvotāji (pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas 

mazgāšanās un dušas pakalpojumus. 4 invalīdi ir izmantojuši psihologa pakalpojumus. 

Pensionāru biedrība un invalīdu biedrība rīkojusi savus izglītojošos un izklaides pasākumus. 

Ņemot vērā sadzīves apstākļu pasliktināšanos daudzās ģimenēs, vecāku nolaidību un 

citus situāciju pasliktinošus apstākļus paredzams, ka turpmākajos gados var nākties saskarties ar 

arvien lielāku skaitu bērnu, kuriem būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. Pēdējā gada laikā 

Varakļānu novadā ir strauji pieaudzis bezdarbnieku un, likumsakarīgi, arī trūcīgo personu skaits. 

Daudzi cilvēki ir ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un 

prasmēm. Līdz ar to daudziem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, ir grūtības ne tikai integrēties 

sabiedrībā, bet arī organizēt ar mājas dzīvi saistītās aktivitātes.   

Apkopotā informācija norāda, ka aizvadīts spraigs un notikumiem bagāts gads. 

 

Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” 

 

Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” gada publiskais pārskats sociālās 

aprūpes jomā. 

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. 

1. 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.  



46 

 

Pansionātam ir ( struktūrvienības ): Sociālā aprūpe, medicīniskā aprūpe, grāmatvedība un 

uzskaite, ēdināšanas bloks, tehniskais bloks, saimnieciskā daļa.        
                        
2. 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. 

 

3. Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums: 

3.1. Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas. 

 Pārskata gadā vadība nav mainījusies. Klientu dzīves apstākļu uzlabošanai tika veikts 

kosmētiskais remonts istabiņās, 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 2011. gadā amatu 

sociālais darbinieks. Klienti apmeklē baznīcas, kā arī konfesiju pārstāviji apmeklē iestādi, 

sniedzot garīgos pakalpojumus, apmeklē vietējās izstādes, veic izbraucienus pa Varakļānu 

novadu. Šajā gadā pansionātā notika vairāki kultūras pasākumi. Pirms Ziemassvētkiem viesojās 

mākslinieki no Rīgas ar izrādi “Ziemassvētku sapnis”; Rēzeknes kultūras nama sieviešu koris 

“Medikus” ar programmu “Ziemassvētku prieks”; Madonas mūzikas skolas bērni, kuri atskaņoja 

slavenu mūziķu skaņdarbus; Varakļānu vidusskolas jaunieši ar muzikālu programmu. 

Tika svinētas divas 80 gadu jubilejas, kurās ar saviem priekšnesumiem uzstājās senioru 

deju grupa “Vēlziedes” un senioru ansamblis “Sidrablāses”. Dzimšanas dienu svinībās biežs 

viesis ir “Bokānu Brūklenes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divos mēnešos reizi pansionātā ar savu repertuāru uzstājas dažādas mākslinieku grupas. 

 Katru gadu kā labdarības akciju Varakļānu pansionāta kolektīvu un iemītniekus 

fotogrāfē no Rīgas “ Berga foto”. 
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     Pirmajā rindā no kreisās Helēna Sārna, Veneranda Treikališa, Paulīna Vintiša, 

Antoņina Broka, Alma Sila, Helēna Eriņa,Voldemārs Salinieks, Maiga Korfa. 

     Otrajā rindā no kreisās veļas pārzine-Velta Onufrijeva, sociālais darbinieks-Daiga 

Smeltere, pansionāta vadītāja- Ilga Mestere, Genovefa Sviklāne, Pēteris Leimanis, Aleksandrs 

Bogdanovs, Agnese Garanča, Olga Seržāne, medmāsa- Ludmila Smirnova, Arnolds Seržāns, 

aprūpētāja- Jeļena Strode. 

No darbinieku puses apmeklējot izglītojošos kursus par iemītnieku aprūpi un dzīves 

psiholoģisko uztveri, redz lielāku atdevi darbam, lielāku ieinteresētību un darba kvalitātes 

uzlabošanos. Šīs izmaiņas bija nepieciešamas, lai kaut daļēji izpildītu ES prasības, nodrošinot 

klientiem atbilstošus dzīves un sadzīves apstākļus.                      

    2011. gadā uz 20 vietām vidējais klientu skaits 18, 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 2011. gada 1. janvārī dzīvoja 17 iemītnieki –  

 3 iemītnieki iestājās ( 1 no Varakļānu pagasta, 2 no citām pašvaldībām). 

 2 iemītnieki izstājās ( 1 no Varaklāniem, 1 no citas pašvaldības), 

 1 iemītnieks miris ( no Varakļāniem)  

Pansionātā uz 2012. gada 1. janvāri dzīvo 17 iemītnieki. 

Budžeta līdzekļi tiek izmantoti tikai apakšprogrammas mērķu izpildei. Tika piešķirti 

papildus līdzekļi briļļu iegādei un zobārstniecībai. 

 

             3. 2. 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: 

 klientu istabiņu kosmētiskais remonts,  

 klientu izmitināšana atbilstoši klientu vēlmēm, vecumam, interešu un raksturu 

saderībai( iespēju robežās ), 

 ēdienkartes sastādīšana atbilstoši diētai, nodrošinot sabalansētu uzturu,  

 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. 
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Lai klienti varētu saņemt citu institūciju sniegtos pakalpojumus, iestādē uz ziņojumu dēļa 

ir informācija ar adresēm un telefona numuriem. 

 Institūcijas materiālie un finansu resursi. 

Pārskata gadā iestāde uz 1 klientu ēdināšanai dienā tērēja vidēji 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. 

 

   3.3. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana . 

Lai sekmīgi izpildītu iestādei nospraustos mērķus, ir jābūt kompetentiem, izglītotiem 

darbiniekiem. 2011. gadā pansionāta sociālais darbinieks saņēma sertifikātus par mācībām 

kursos „Kusties Tu, kustos es...laimīgs Tu, laimīgs es!”; „Es jūtu, es smaidu, es elpoju-tātad 

esmu!”. 

Medicīnas māsai ir izsniegtas apliecības un sertifikāti. 

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. 

                                     

 

 
Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 

                                                       2.tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums 
 Naudas plūsma 

      (latos) 

Nr.p 

.k. 

 Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

tāmē 

Faktiskā 

izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā): 32159 32500 32799 

1.1 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem    

1.2. dotācija īpašiem mērķiem    

1.3. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

32159 32500 32799 

1.4. ārvalstu finansu palīdzība    

2. Izdevumi (kopā): 60319 72035 72012 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā): 59946 69935 69912 

2.1.1 atalgojumi 27389 33113 33110 

2.1.2 komandējumi 14 6 6 

2.1.3 subsīdijas un dotācijas    

2.1.4 pārējie uzturēšanās izdevumi 32543 36816 36796 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)  373 2100 2100 

2.2.1 kapitālās iegādes    

2.2.2 kapitālais remonts    

2.2.3. investīcijas    

3. Nodarbinātība:    

3.1. faktiskais nodarbināto skaits    

3.2. vidējā darba alga gadā    

      4. tabula 
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3.7.Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietu, kā arī ar audžuģimenēm saistīto 

jautājumu kārtošana 

 

Varakļānu novada Bāriņtiesa darbojas no 2009.07.09., izveidojoties novadam tika 

ievēlēta bāriņtiesa, šādā sastāvā: 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja – I. Dalecka 

Bāriņtiesas locekle – L.Skurule 

Bāriņtiesas locekle – Z.Broka 

Bāriņtiesas locekle – L.Upeniece 

Ņemot vērā ievērojamas daļas iedzīvotāju lielās materiālās un sociālās problēmas, darbs 

ir pietiekami apjomīgs un sarežģīts. 

Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, ir laba sadarbība ar novada mācību 

iestādēm,sociālo dienestu, 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 otrdienās no 8.00 – 17.00, 

ceturtdienās – 8.00 – 16.00 ar pusdienu laiku no 12. 00 – 13.00, katra mēneša 2. ceturtdienā 

Murmastienes pagastā – 9.00 – 13.00, kā arī veic dzīvesapstākļu apsekošanu ceturtdienās no 

16.00 – 18.00 un pēc nepieciešamības. 

Laika posmā no 2011. gada janvāra līdz decembrim Varakļānu novada Bāriņtiesā ir 

pieņemti 28 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 atļauju rīkoties ar nepilngadīgā naudas līdzekļiem, 

par ģimenes un valsts pabalsta saņēmēja maiņu, 

par nepilngadīgā adopciju , 

par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, 

par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem, 

par aizbildnības atcelšanu, sasniedzot 18 gadu vecumu, 

par satikšanās atļauju ar nepilngadīgo bērnu, 

Par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgajam. 

Bāriņtiesā iekārtotas : 

 

Lietas par aprūpes tiesību atņemšanu -0 lietas 

Aizbildnības lietas -4 lietas 

Audžuģimeņu lietas – 0 lietas 

Adopcijas lietas – 1 lieta 

Aizgādnības lietas – 4 lietas 

Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu – 4 lietas 

Lietas par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana- 8 

lietas 

Lietas par ārvalstu adopciju – 1 lieta 

Lieta par personisko tiesību un interešu aizstāvēšanu – 1 lieta 

Bērnu skaits ģimenēs: 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana – 11, 

kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenē- 5, aizbildņa ģimenē – 22, adoptēti- 3. 

 

Bāriņtiesā izdarīti notariālie apliecinājumi: 

apliecinātie iesniegumi un vienošanās- 23 

apliecinātie līgumi un citu darījumu dokumenti – 42 

apliecinātās pilnvaras – 95 

testamenti – 13 
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nostiprinājuma lūgumi - 97 

 

 

3.8.Sabiedriskā kārtība 

2010.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 tika pieņemti darbā uz nepilnu darba slodzi 2  pašvaldības 

kārtībnieki. 

Novada 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 01.01.2012. ir zeme 269,3 ha kopplatībā, bet 

pašvaldībai piekritīgā zeme – 853,2 ha. 
 

 

 
 
 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  ĪPAŠUMĀ  ESOŠĀ  ZEME (ha) 

uz 01.01.2011. 

 

 

 

 Murmastienes 

pagastā 

Varakļānu  

pagastā 

Varakļānu  

pilsētā 

KOPĀ  

novadā 

Kopplatība 27,2 40,1 202,0 269,3 

t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 

       – mežs  

       – krūmājs 

       – purvs 

       – zeme zem ūdeņiem 

       – zeme zem ēkām un pagalmiem 

       – zeme zem ceļiem 

       – pārējās zemes 

19,4 

 

- 

0,3 

- 

- 

0,7 

0,9 

5,9 

12,1 

 

0,3 

0,5 

- 

0,1 

3,1 

2,2 

21,6 

78,1 

 

28,1 

2,1 

0,4 

6,8 

21,3 

28,9 

36,3 

109,8 

 

28,4 

2,9 

0,4 

6,9 

25,1 

32,0 

63,8 
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VARAKĻĀNU  NOVADA  PAŠVALDĪBAI  PIEKRITĪGĀ  ZEME (ha) 

uz 01.01.2011. 

 

 Murmastienes 

pagastā 

Varakļānu  

pagastā 

Varakļānu  

pilsētā 

KOPĀ  

novadā 

Kopplatība 255,4 597,4 0,4 853,2 

t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 

       – mežs  

       – krūmājs 

       – zeme zem ūdeņiem 

       – zeme zem ēkām un pagalmiem 

       – zeme zem ceļiem 

       – pārējās zemes 

153,7 

 

7,7 

2,2 

2,7 

8,5 

66,2 

14,4 

191,4 

 

34,7 

76,1 

19,4 

10,5 

84,5 

180,8 

- 

 

- 

0,7 

- 

0,2 

- 

0,2 

345,1 

 

42,4 

78,3 

22,1 

19,2 

150,7 

195,4 

 

 

10% 

15% 

75% 

Varakļānu  novada  pašvaldības  īpašumā  
esošā  zeme (ha) uz 01.01.2011. 

Murmastienes pagastā 

Varakļānu  pagastā 

Varakļānu  pilsētā 
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3.10. Civilstāvokļu aktu reģistrācija    
 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

 

 

2009.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 novada Dzimtsarasktu nodaļas vadītāja no 07.09.2009. ir Rita Upeniece. Ar 

02.09.2011. vietnieka nav. 

Statistika 

 

 

 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 

Dzimšanas reģistri 13 10 17 8 10 9 7 8 

Miršanas reģistri 35 33 24 22 30 18 22 22 

 

 

 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Dzimšanas 

reģistri 

10 15 12 10 4 10 10 4 4 3 

Miršanas reģistri 20 26 20 17 15 22 15 14 9 9 

 

 

255.4 

597.4 

0.4 

Varakļānu  novada  pašvaldībai  
piekritīgā  zeme (ha) 

uz 01.01.2011 

Murmastienes pagastā 

Varakļānu  pagastā 

Varakļānu  pilsētā 
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 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 

Dzimšanas reģistri 7 13 9 14 20 10 8 11 

Miršanas reģistri 18 22 20 18 19 16 13 14 

 

 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Dzimšanas 

reģistri 

7 11 8 8 6 8 6 3 3 6 

Miršanas reģistri 9 16 15 18 10 19 19 7 7 13 

 

 
 

 

 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 

Dzimšanas reģistri 21 23 23 19 15 12 12 18 

Miršanas reģistri 43 55 40 35 35 40 40 44 

 

 

 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Dzimšanas 

reģistri 

15 17 14 8 19 18 9 11 12 19 

Miršanas reģistri 33 37 26 39 42 33 38 14 28 18 
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Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām 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 31.12.2011. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši  3828 iedzīvotāji 

Varakļānu pilsēta – 2093, Varakļānu pagasts – 904, Murmastienes pagasts - 831 

 

Murmastienes pagasts 

2011.gadā iedzīvotāju skaits 831 

 

 Dzimums 

Sievietes 420 

Vīrieši 411 

 Pilsonība 

Pilsonis  821 

Nepilsonis  10 

 Tautība 

Latvietis 789 

Krievs  22 

Lietuvietis  4 

Polis  3 

Ukrainis  9 

Anglis  1 

ASV 1 

Neizvēlēta  2 
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Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 
gados Varakļānu pilsētā 

Dzimšanas reģistri 

Miršanas reģistri 
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Varakļānu pagasts 

2011.gadā iedzīvotāju skaits 915 

 

 Dzimums 

Sievietes 479 

Vīrieši 436 

 Pilsonība 

Pilsonis  901 

Nepilsonis  14 

 Tautība 

Latvietis 873 

Krievs  31 

Lietuvietis  3 

Baltkrievs  1 

Polis  1 

Ukrainis  1 

Komiete 1 

Vācietis  1 

Mariete  1 

Neizvēlēta  1 

Nezināma  1 

 

94% 

3% 3% 

Iedzīvotāju % sadalījums pēc tautības 
Murmastiens pagastā 

Latvietis 

Krievs  

pārējie 
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Varakļānu pilsēta 

 

 

2011.gadā iedzīvotāju skaits 2093 

 

 

 

 Dzimums 

Sievietes 1187 

Vīrieši 906 

 Pilsonība 

Pilsonis  2034 

Nepilsonis  59 

 Tautība 

Latvietis 1874 

Krievs  163 

Ukrainis 15 

Polis 8 

Baltkrievs 13 

Lietuvietis 4 

Ebrejs  2 

Vācietis 2 

Marietis 2 

Udmurts  2 

Igaunis  1 

Neizvēlēta 5 

Nav norādīta 2 

 

96% 

3% 1% 

Iedzīvotāju % sadalījums pēc tautības 
Varakļānu pagastā 

Latvietis 

Krievs  

pārējie 
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Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 1.1.2011. 

 

 Kopā  Bērni  no 

0-6 gadiem 

Bērni un 

jaunieši no 

7-15 

Jaunieši 

no 16-21 

Iedzīvotāji 

darbspējas 

vecumā  

Iedzīvotāji 

virs 

darbspējas 

vecumā 

Skaits  3900 179 396 260 2095 970 

% 100 4.59 10.15 6.67 53.72 24.87 

 

 
 

 

 

 

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. 

89% 

8% 

3% 

Iedzīvotāju % sadalījums pēc tautības 
Varakļānu pilsētā 

Latvietis 

Krievs  

pārējie 

4% 10% 
7% 

54% 

25% 

Iedzīvotāju procentuālais sadalījums pa 
vecumu Varakļānu novadā uz 1.1.2011. 

Bērni  no 0-6 gadiem 

Bērni un jaunieši no 7-15 

Jaunieši no 16-21 

Iedzīvotāji darbspējas vecumā  

Iedzīvotāji virs darbspējas 
vecumā 
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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 koordinē novada 

iedzīvotāju – pieaugušo un bērnu – sporta dzīves pasākumus. Sporta pasākumu norisei 

vispiemērotākā ir Varakļānu vidusskolas jaunā sporta zāle. 2011.gadā rekonstruēts vidusskolas 

stadions un bērnu rotaļu laukums. 

Novadā 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 var 

iepazīties arī internetā www.varaklani.lv . 

Reizi gadā tika organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem Varakļānu kultūras nama telpās un 

pagastu pārvaldēs, kuru laikā iedzīvotāji izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus 

pašvaldības darbam. Tikšanās laikā klātesošie uzklausīja domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, 

deputātus, kā arī pašvaldības iestāžu darbiniekus. 

 

5. Projekti Varakļānu novada pašvaldībā 2011.gadā 
 

Varakļānu novada pašvaldība 2011. gadā  ieviesa ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu 15 

projektus.  

Pilnībā realizēti 2011 gadā ir šādi projekti: 

 

1. Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Varakļānu vidusskolā. Projekta kopējās izmaksas 98392 Ls, pašvaldības finansējums 

5904 Ls. 

2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija Varakļānu 

pilsētā. Projekta kopējās izmaksas 150 561,21 Ls, pašvaldības finansējums 24 561,21 

Ls. 

3. Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  Varakļāni Nr.70948/3063/PPV rekultivācija. 

Projekta kopējās izmaksas 95097,52 Ls, pašvaldības finansējums 14 176,13 Ls. 

4. Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās. Projekta 

kopējās izmaksas 557 481,67 Ls, pašvaldības finansējums 83 622,25 Ls. 

5. Alternatīvā aprūpes centra izveide Varakļānos. Projekta kopējās izmaksas 143 285,31 

Ls, pašvaldības finansējums 10 029,97 Ls. 

6. Ūdenssaimniecības attīstība Murmastienes pagasta Murmastienē. Projekta kopējās 

izmaksas 79 835,80 Ls, pašvaldības finansējums 3 991,79 Ls. 

7. Seguma rekonstrukcija Kalna un Ausmas ielā Varakļānu pagastā. Projekta kopējās 

izmaksas 5 555,55 Ls, pašvaldības finansējums 555,55 Ls. 

8. Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve Murmastienes pagastā. 

Projekta kopējās izmaksas 79 358,92 Ls, pašvaldības finansējums 7 935,89 Ls. 

9. Satiksmes drošības uzlabošana  Varakļānu pagastā. Projekta kopējās izmaksas 

94 981,09 Ls, pašvaldības finansējums 11 635,18 Ls. 
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Izglītības uz zinātnes ministrijas pārraudzībā tiek īstenots projekti: 
 

 Izglītības iestāžu informatizācija-  paredzēts iegādāties un uzstādīt interaktīvās tāfeles 

un datorus Murmastienes un  Stirnienes  pamatskolās. Projektu paredzēts īstenot 

2012.gadā. 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā realizējam projektu : 
 

 Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana. Projekta 

ietvaros ir piesaistīti divi speciālisti- sociālais darbinieks pansionātā un vecākais 

datortīklu administrators. Projekts tiks ieviests līdz 2013.gadam. 
 Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Projekta 

ietvaros tiks izstrādāts teritorijas plānojums un attīstības plāns. Projektu plānots 

īstenot 2012.gadā 
Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā tiek realizēti šādi projekti: 
 

 Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta. 

Projekta ietvaros tiks uzbūvēts gājēju –riteņbraucēju celiņš un atjaunots 

apgaismojums Pils ielās. Rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2012.gadā. 
Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru šādi projekti: 
 

 Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi. Projekts pilnībā tiks pabeigts 2012.gadā. 
 Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi. Projekts pilnībā tiks pabeigts 2012.gadā. 
 

Sadarbībā ar valsts nodarbinātības aģentūru pašvaldība īsteno pasākumu- Apmācība 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība- kura ietvaros vidēji novada 

pašvaldībā tiek nodarbināti 40 bezdarbnieki. 
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