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1. Pamatinformācija
Varakļānu novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Murmastienes,
Varakļānu pagastiem un Varakļānu pilsētai.
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 bija Vidzemes
novada rajons. Tādējādi arī šobrīd Varakļānu novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā.
Kopējā novada teritorija ir 279,3 km2, ar raksturīgu monocentrisku apdzīvojuma
struktūru, jo 55% 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 01.01.2013. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 3796 iedzīvotāji
1.tabula
VARAKĻĀNU NOVADA IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN PLATĪBA (uz 01.01.2013.)

Pašvaldība

Platība
(km2)

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
KOPĀ

175
99
5,3
279,3

Iedzīvotāju
skaits
cilv.
%
822
22
865
23
2109
55
3796
100

Iedz.blīv.
uz 1 km2
4,69
8.73
397.92
13.68

Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties.
2.tabula
IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Pašvaldība
Murmastienes
pagasts
Varakļānu
pagasts
Varakļānu
pilsēta
KOPĀ

Samazinājuma
% periodā

2000.
g.

2004.
g.

2008.
g.

2009.
g.

2010.
g.

2011.
g.

2012.
g.

2013.
g.

1010

982

886

878

865

865

837

822

-9,9

1026

1039

971

934

916

915

903

865

-15

2434

2251

2165

2107

2109

2120

2083

2109

-13

4470

4272

4022

3919

3890

3900

3823

3796

-15
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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 audze. Novads robežojas un tā teritorijā iestiepjas neliela daļa no dabas lieguma
“Lielais Pelečāres purvs”.
Novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Nozīmīgākie tūrisma objekti ir
Varakļānu pils, muižas apbūve, parks, katoļu un luterāņu baznīcas, sv. Viktora kapela u.c.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome,
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 līdz 13.06.2013. ir Modra Vilkauša
Domes priekšsēdētāja vietnieks: Gunārs Puntužs (līdz 13.06.2013.)
Pašvaldības izpilddirektors: Māris Justs (līdz 13.06.2013.)
Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede: Ilona Skutele (no 01.07.2009.)
Atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības nolikumam līdz 14.06.2013. 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).
2013.gada 1.jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kuru rezultātā tika ievēlēta jauna dome
deviņu deputātu sastāvā. 2013.gada 14.jūnijā notika jaunievēlētās domes pirmā sēde, kurā tika
ievēlēts domes priekšsēdētājs - Māris Justs, domes priekšsēdētāja vietniece – Modra Vilkauša,
pašvaldības izpilddirektors – Ivars Ikaunieks.
No 2013.gada 14.jūnija domes deputāti darbojas 2 komitejās: Finanšu un attīstības
komiteja (5 locekļu sastāvā; vada domes priekšsēdētājs M. Justs) un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja (4 locekļu sastāvā; vada domes priekšsēdētāja vietniece
M.Vilkauša).
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi no deputātiem un novada
pašvaldības iedzīvotājiem šādas komisijas: Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija,
Iepirkumu 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;
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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.
Jauniešu centrs „Aplis”

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;

Saimnieciskās daļas;

Nekustamā īpašuma nodaļas;

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”;

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) un iestādēs:

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”.

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde.

5

2. Finanšu resursi
Varakļānu novada pašvaldības 2013. gada aktīvi un pasīvi
(kopsavilkuma bilance latos)

Uz pārskata gada sākumu

3.tabula
Uz pārskata gada beigām

Aktīvi:

7 195 316

6 945 599

Ilgtermiņa ieguldījumi

6 770 246

6 491 487

Apgrozāmie līdzekļi

425 070

454 112

Pasīvi:

7 195 316

6 945 599

Pašu kapitāls

5 791 771

5 738 314

Kreditori

1 403 545

1 207 285

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

2013.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 6 945 599 LVL, salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par 249 717 LVL
Varakļānu novada pašvaldības pārskats par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (latos)
4.tabula
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.

t.sk.

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
procentu ieņēmumi
par
kontu
atlikumiem, finanšu
ieņēmumi
valsts un pašvaldību
nodevas,
kuras
ieskaita pašvaldību
budžetos
sodi un sankcijas
pārējie
nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi
no
pašvaldības īpašuma
pārdošanas

2011.gada
izpilde
2 079 366
669 227
5 688

2012.gada
plāns
1 940 728
622 819
11 822

2012.gada
izpilde
2 053 748
678 762
11 932

2013.gada
plāns
2 010 299
655 960
5 150

2013.gada
izpilde
2 068 460
747 411
8286

328

300

315

200

121

2 662
2 560

3 652
2 450

3 664
2 431

3 250
1 700

3404
3574

138

0

42

0

187

0

5420

5480

0

1000
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1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12
3.

ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem
maksas
pakalpojumiem
un
citi pašu ieņēmumi
Saņemtie maksājumitransferti
Izdevumi kopā
Atalgojumi
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumu
apmaksa
Materiālu,
energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde
Izdevumi periodikas
iegādei
Maksājumi
par
aizņēmumiem
un
kredītiem
Sociālie
pabalsti,
subsīdijas
Uzturēšanas
izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Budžeta
iestāžu
nodokļa
maksāj.PVN
Pārējie izdevumi
Finansēšana

112 360

111 680

117 612

115 100

117264

1 292 091
2 583 156
888 749

1 194 407
1 734 863
887 466

1 245 442
1 708 155
885 820

1 234 089
1 960 235
975 254

1195499
1957324
974 524

218 573
2 268

221 815
3 347

218 610
3 294

236 076
2 073

235 841
2 060

199 661

207 954

205 533

218 347

217 801

193 056

153 795

153 379

205 481

204 504

1 895

1 372

1 369

1 218

1 216

21 598

28 915

28 911

20 900

20 892

131 046

91 865

91 837

68 906

68 883

52 050
853 925

48 900
79 891

48 870
60 992

61 685
158 813

61 682
158 444

20 218
117
- 503 790

9 461
82
205 865

9 458
82
345 593

11 458
24
50 064

11 457
20
111 136

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu (latos)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

2011.gada
izpilde
187 640

2012.gada
plāns
94 066

2012.gada
izpilde
101 446

2013.gada
plāns
69 954

5.tabula
2013.gada
izpilde
69 973

3 337

1 000

5 202

7 402

7 401

591

0

77

0

3

0

115

335

322

93 066

96 052

62 217

62 247

Maksas pakalpojumi
un
citi
pašu
ieņēmumi
644
Valsts
budžeta
transferti
183 068
7

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
3.

Izdevumi kopā
Atalgojumi
Sociālās
apdrošināšanas
obligātie maksājumi
Pakalpojumu
apmaksa
Materiālu,
energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde
Budžeta
iestāžu
nodokļa
maksāj.
DRN
Kapitālie izdevumi
Finansēšana

184 371
12 507

207 893
14 315

205 228
12 885

74 608
13 465

58 354
12 000

3 085

3 635

3 249

3 485

2 903

36 187

35 909

35 785

26 518

19 102

36 950

33 942

33 934

21 292

18 207

610
95 032
3 269

1 195
118 897
-113 827

482
118 893
-103 782

2 840
7 008
-4 654

2 134
4 008
11 619

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par saņemto ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlietojumu (latos)
6.tabula
Nr.p.k.
1.
2.
3.

3.1.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Atlikums uz gada
sākumu
Nenodokļu
ieņēmumi
Saņemts gada laikā
kopā
No
iekšzemes
juridiskām
un
fiziskām personām
Izlietots gada laikā
kopā
Pakalpojumu
apmaksa
Materiālu,
energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde
Sociālie pabalsti
Kapitālie izdevumi
Pārējie izdevumi
Atlikums uz gada
beigām

2011.gada izpilde

2012.gada izpilde

2013.gada izpilde

1 984

421

2 434

1

0

0

2 476

3 850

2 292

2 476

3 850

2 292

4 040

1 837

2 583

631

1 019

1 320

3 249

293

963

160
0
0

200
300
25

0
300
0

421

2 434

2 143
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Nodokļu ieņēmumi pārskata gadā ir 754 812 Ls, kuros ietilpst IIN ieņēmumi 651 865 Ls , NĪN 95
546, DRN-7 401 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu nodokļu ieņēmumi ir palielinājušies par
70 848 Ls.
Nenodokļu ieņēmumi pārskata gadā ir 7 289 Ls. Nenodokļu ieņēmumos ietilpst pašvaldību budžeta
procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 87 Ls, pašvaldību nodevas-3 404 Ls, naudas sodi un
sankcijas-3 574 Ls, ieņēmumi no līgumsodiem, uzkrājumu samazināšanas-224 Ls. Nenodokļu
ieņēmumi pārskata gadā palielinājušies par 760 Ls.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi pārskata gadā ir 117 586 Ls, tas ir par 141 Ls mazāk
nekā iepriekšējā pārskata gadā. Ieņēmumi sastāv no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem. Maksa par izglītības pakalpojumiem-21 475 Ls., ieņēmumi par nomu un īri-12 928
Ls, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi 83 183 Ls.
Transferti pārskata gadā sastāda 1 257 746 Ls , kas ir par 83 748 Ls mazāk salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu. Valsts budžeta transferti sastāda 1 216 663 Ls, pašvaldību budžetu transferti –41 083
Ls.
Ziedojumi un dāvinājumi pārskata gadā sastāda 2 292 Ls, kas ir par 1 558 Ls mazāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā.
Izdevumi darba samaksai pārskata gadā sastāda 986 524 Ls, kas ir par 87 819 Ls vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā, jo darba algas tika izmaksātas par decembri gada beigās.
Izdevumi darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociāliem pabalstiem un kompensācijām
pārskata gadā sastādīja-238 744 Ls, kas ir par 16 885 Ls vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā.
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi pārskata gadā sastāda 2 060 Ls, kas ir par 1234 Ls
mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Tika samazināti ārvalstu komandējumi.
Izdevumi par pakalpojumiem pārskata gadā sastādīja 238 223 Ls, kas sastāda par 4 114 Ls mazāk
nekā iepriekšējā pārskata gadā. Sakaru pakalpojumi-12 273 Ls, izdevumi per komunālajiem
pakalpojumiem-93 813 Ls, ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi- 44 834 Ls,
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi- 35 711 Ls, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi7 359 Ls, īre un noma-7 783 Ls, citi iestādes uzturēšanas pakalpojumi-36 450 Ls.
Izdevumi krājumu, materiālu preču un grāmatu iegādei pārskata gadā sastādīja 224 890 Ls, kas ir
par 35 915 Ls vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā, tas ir skaidrojams ar to, ka 2013.gadā netika
iegādāta malka, kas savukārt arī sastāda šo ievērojamo palielinājumu salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu. Biroja preces un inventārs sastāda –18 234 Ls, kurināmais un degviela- 71 853 Ls
( 9285 Ls tiek izmantots ceļu uzturēšanai),zāles, ķimikālijas-4 288 Ls, kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli-73 895 Ls, valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošu personu uzturēšana49 559 Ls, mācību līdzekļi un materiāli-5 845 Ls, periodikas iegādes izdevumi-1 216 Ls.
Nodokļu maksājumi pārskata gadā sastāda 13 591(tas ir PVN), kas ir par 3 651 Ls vairāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā, kas ir skaidrojams ar to , ka 2013.gadā tika iegādāta malka. par ko tika
veikti PVN maksājumi.
Subsīdiju un dotāciju izdevumi pārskata gadā ir 68 883 Ls, kas ir par 23 154 Ls mazāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā, samazinājušies GMI un dzīvokļu pabalsti naudā.
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti pārskata gadā sastādīja 61 682 Ls, kas ir par 12 812 Ls
vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā.
Pamatlīdzekļu pārdošana pārskata gadā ir 1 000 Ls. Tika iemaksāta nauda par 2012.gadā
pārdotajiem īpašumiem Satiksmes iela 13-2, Satiksmes iela 13-3.
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Nemateriālo ieguldījumu iegāde 305 Ls.
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izdevumi ir 24 333 Ls. Saistīts ar projekta „Varakļānu
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” realizāciju..
Pamatlīdzekļu iegādei pārskata gadā tika izlietoti 25 351 Ls, kas ir par 29 636 Ls mazāk nekā
iepriekšējā pārskata gadā, kas ir skaidrojams ar to, ka tika līdz galam realizēti iesāktie projekti un
lielāko maksājuma daļu sastādīja projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība pārskata gadā sastādīja-112 763 Ls, lielāko
izmaksu daļu sastāda projekts „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā”.
Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā pārskata gadā sastāda 32 000Ls , kas ir par 279 800 Ls mazāk
nekā iepriekšējā pārskata gadā.2012.gadā šis palielinājums ir saistīts ar pamatkapitāla palielināšanu
Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānos I kārta” īstenošanai.
Saņemtais aizņēmums pārskata periodā ir sastāda 92 757 Ls .Aizņēmums tika izlietots projekta
„Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā”.
īstenošanai.
Aizņēmumu atmaksa pārskata periodā ir 140 363 Ls, kas ir par 59 411 Ls mazāk nekā iepriekšējā
periodā, tika veikta pirms termiņa aizņēmumu atmaksa 2012.gadā, pēc projektu realizācijas, tāpēc
aizņēmumu atmaksas summa 2013.gadā samazinājās.
Procentu izdevumi par aizņēmumiem pārskata periodā sastādīja 20 892 Ls, kas ir par 8 019 Ls
mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā
7.tabula

2013.g.

Izslēgts
2013.g.

Pārvērtēts
2013.g.

Ieguldīj
ums uz
31.12.13
.

Varakļānu "Dzīvokļu komunālais
uzņēmums"
SIA, 847 425
Reģ.Nr.47103000676

0

0

-22 604

824 821

„Varakļānu veselības aprūpes
0
centrs” SIA, Reģ.Nr.47103000676

32 000

0

-32 000

0

KOPĀ

32 000

0

-54 604

824 821

Uzņēmuma
reģistrācijas Nr.

nosaukums, Ieguldījums Iegāde
uz
01.01.13.

847 425

„Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA - 2013.gadā par 32 000 Ls tika palielināts pamatkapitāls,
tomēr uz 31.12.2013 pamatkapitāls tika samazināts līdz 0 vērtībai, jo uzņēmuma 2013.gada
zaudējumi sastādīja 10 297 Ls, pašu kapitāls ir negatīvs un tas sastāda 12 954 Ls.
Varakļānu „Dzīvokļu komunālajam uzņēmumam” SIA 2013.gadā bija zaudējumi, kas sastādīja
22 604 Ls, kopsummā pašu kapitāla vērtība ir 824 821 Ls.
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„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA tika izmantots auditēts 2013.gada pārskats, „Varakļānu
veselības aprūpes centrs” SIA - tika izmantots neauditēts 2013.gada pārskats.
„Vidusdaugavas SPAAP” SIA tika izmantots auditēts 2013.gada pārskats. Uz 31.12.2013
uzņēmumam ir zaudējumi 92 078 Ls un pašu kapitāls arī ir negatīvs 340 093 Ls.

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa, LVL

8.tabula
Atmaksā
tā
%
par
aizņēmu
aizņēmuma
ma
izmantošan
pamatsu
u
mma,
LVL

08.09.2006

20.02.2016

130 533

3,8

-110
103

01.06.2007.

20.03.2027

300 000

5,228

-63 956

20.12.2010

20.09.2017

84 768

1,857

-32 841

22.12.2010

20.06.2029

690 800

1,857

-96 100

13.05.2011

20.04.2031

114 744

1,781

-82 635

13.05.2011

20.04.2031

95 945

1,781

-69 253

27.06.2011

20.05.2021

90 000

1,745

-51 089

15.05.2013

20.04.2018

92 757

0,55

0

Ilgtermiņa aizdevuma devējs un Parakstīšanas
mērķis
datums

Valsts kase, ERAF projekts
"Varakļānu pilsētas transporta
un gājēju drošības uzlabošana"
Valsts
kase,
Varakļānu
vidusskolas
sporta
zāles
celtniecības pabeigšanai
KPFI
projekts
“Energoefektivitātes
paaugstināšana
Varakļānu
novada pašvaldības ēkās”
SIA
Varakļānu
DZKU
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas
fonda
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Varakļānos I kārta” īstenošanai
ERAF
projekta
„Sociālās
dzīvojamās mājas „Ceriņi”
Varakļānu
novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi
ERAF
projekta
„Sociālās
dzīvojamās mājas „Pūpoli”
Varakļānu
novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi
ELFLA
projekta
„Administratīvās
ēkas
rekonstrukcijaaktu
zāles
piebūve”
ELFLA projekta „Peldbaseina
izveide Varakļānos”
KOPĀ

1 599 547
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-505
977

Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi
9.tabula.
Aizdevuma ņēmējs, devējs un Parakstīšanas
mērķis
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa, LVL

AS Swedbank, studiju kredīts
Citadele
Valsts kase
Valsts kase

14.05.2022
14.06.2016
20.12.2031
27.09.2017

3 000
1 040
2 250
446 000
452 290

27.11.2008
29.10.2004
13.12.2011
28.09.2012

KOPĀ

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma,
LVL
-475
-537
0
-379 635
-380 647

Parāds
uz
31.12.10
. LVL
2 525
503
2 250
66 365
71 643

Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi:2 privātpersonām -studiju kredītiem- kopējā
summa 4 040Ls, galvojums kapitālsabiedrībai SIA „Vidusdaugavas SPAAO” summa sastāda
2 250 Ls.
Galvojums kapitālsabiedrībai Varakļānu ”Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA summa sastāda
Ls 446 000,
kas ir Kohēzijas fonda projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/042
ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošanas pabeigšanai.
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”Varakļānu

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 Stirniene, Stirnienes bibliotēka,
Varakļānu pagasts.
Pagastu pārvaldēs iedzīvotāji var saņemt izziņas un konsultācijas, iepazīties ar novada
domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, iesniegt rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus
vai sūdzības, veikt nodokļu vai saņemto pakalpojumu maksājumus, iesniegt dokumentus un
saņemt sociālās palīdzības pabalstus. Pagastu pārvaldēs tiek organizēta komunālo pakalpojumu
sniegšana iedzīvotājiem:
- ūdensapgāde;
- kanalizācija;
- atkritumu apsaimniekošana.
Murmastienes pagastā iedzīvotāju skaits uz 2013.gada 31.decembri ir 808 cilvēki un
Varakļānu pagastā – 844, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaits diemžēl ir
samazinājies.
Murmastienes pagasta pārvaldē atrodas sekojošas pašvaldības iestādes:
- Murmastienes pamatskola,
- Murmastienes feldšerpunkts,
- Murmastienes bibliotēka,
- Murmastienes kultūras centrs.
Varakļānu pagasta pārvaldē atrodas sekojošas pašvaldības iestādes:
- Stirnienes pamatskola,
- Stirnienes bibliotēka,
- Stirnienes feldšerpunkts,
- Stirnienes tautas nams.
Pagastos tiek koptas un uzturētas kārtībā zaļās zonas, skvēri, piemiņas vietas un kapsētu
teritorijas. Murmastienes pagasta teritorija ietver 5 kapsētas, Varakļānu pagastā – 6.
Murmastienes pagasta pārvaldei sadarbībā ar Murmastienes pamatskolu un nevalstisko
organizāciju „Zemes bites”, projekta ietvaros, tika veikts kosmētiskais remonts autobusu pieturai
Murmastienē un pamatskolā volejbola laukumam tika ieklāts jauns segums (tenesīts) un betona
apmalītes.
Plāni nākamajam gadam:
Veikt iepirkuma procedūru un uzsākt būvdarbus projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Murmastienes pagasta Murmastienē” 2. kārtu, kas paredz jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu un piebraucamā ceļa izbūvi Murmastienē.
Varakļānu pagastā pabeigt iesākto Stirnienes feldšerpunkta telpu kapitālo remontu, kas
atbilstoši prasībām nodrošinās ērtāku un kvalitatīvāku medicīnas pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem.
Murmastienes un Varakļānu pagastu autoceļu, ielu stāvokļa raksturojums, pasākumi to
uzlabošanai.
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Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes pagastā ir 62.51 km., Varakļānu
pagastā 83.07 km. Daudzviet pagastos atsevišķu ceļu stāvoklis nav apmierinošs, bet iespēju
robežās tiek laboti Varakļānu un Murmatienes pagasta ceļi ar drupinātas grants vai
dolomītšķembu maisījumu. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un atkarībā no ceļa klātnes
stāvokļa tiek veikta grants ceļu profilēšana, planēšana ,atsevišķos ceļu posmos apaugas
noņemšana.

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 pakalpojumu 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 35darbinieki.
Pamatkapitāls uz.01.01.2013. sastāda 1 092798 LVL.
Uzņēmuma galvenais darbības virziens vērsts uz iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanu. Tajā
skaitā: ūdens apgāde, notekūdeņu novadīšana un attīrīšana, ūdens un sanitāro tīklu apkalpošana,
siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, kā arī namu apsaimniekošana.
Iestādes juridiskais statuss 2013.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.
Sadzīves un rūpnieciskos atkritumus no novada teritorijas nogādā atkitumu poligonā.
2013.gadā Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru, uzsāk īstenot projektu „Daudzzīvokļu dzīvojamās mājas
Kosmonautu ielā 13, kā arī dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos,
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. Projekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas
pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu
izmantošanu Latvijā.

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 izmantojot novada rīcībā esošo tehniku, cilvēkresursus, rīkojot iepirkumus un
slēdzot pakalpojumu līgumus.
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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. 2013. gadā tika turpināta Varakļānu pilsētas ielu apgaismojuma daļēja
rekonstrukcija, nomainot veās apgaismes iekārtas, pret jaunām, enerģiju taupošām. Uzstādītas
jaunas laternas. Apgaismojuma uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem. Ceļu un ielu uzturēšanai pašvaldībā tika nodarbināti 4 darbinieki, labiekārtošanā un
saimnieciskajā darbā 7 darbinieki. Papildus tika nodarbināti vidēji 10 bezdarbnieki mēnesī.
Varakļānu pilsētas teritorijā 2013. gadā centrālo ielu malās tika ierīkoti deviņi soliņi, kuri
lieliski pilda savu funkciju. Soliņu uzstādīšanai tika izveidoti speciāli laukumiņi. Pie katra soliņa
ir ierīkota atkritumu urna.
2013. gadā novada teritorijā tika izveidoti trīs bērnu rotaļu laukumi, kuri atrodas
Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē.
Ar Varakļānu novada rīcībā esošo autogreideri tiek uzlaboti Varakļānu pilsētas,
Varakļānu un Murmatienes pagastu grants seguma ceļi ar grants-šķembu maisījumu, atkarībā no
ceļa klātnes stāvokļa tiek veikta grants ceļu profilēšana, planēšana, atsevišķos ceļu posmos
apaugas noņemšana. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un vismaz 2 līdz 3 reizes gadā
Regulāri tiek labots asfaltēto ielu segums ar karsto un auksto asfaltu. Bedrīšu labošanas
tehnoloģija tiek izvēlēta atkarībā no to daudzuma un piejamā labošanas materiāla.
Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes pagastā ir 64.46 km., Varakļānu pagastā
86.69 km. Daudzviet pagastos atsevišķu ceļu stāvoklis nav apmierinošs.

3.3.Iedzīvotāju izglītība
Varakļānu novada Murmastienes pamatskola
Murmastienes pamatskolu 2013./2014/m. g. apmeklēja 49 1.-9.klašu skolēni un 23 pirmsskolas
vecuma bērni. Skolā strādā 13 pedagogi.
Šajā mācību gadā skola realizēja 2 izglītības programmas:
●Pamatizglītības programmu (kods 210 11111);
●Pirmsskolas izglītības programmu (kods 010 11111).
Skola piedāvā 5 interešu izglītības programmas, kas attīsta skolēnu radošās spējas un intereses.
Skolā aktīvi darbojas 1.-4.kl. un 7.-9.kl. tautu deju kolektīvi, 2 ansambļi un 2 sporta pulciņi.
2013./2014.m.g. tika aprobēti ESF fondu līdzekļi:
● Renovēts volejbola –basketbola laukums, iegādāts sporta inventārs, aktivizējot sporta dzīvi
skolā un pagastā.
●Iekārtots pirmsskolas bērnu rotaļu laukums.
2013./2014.m.g. Murmastienes pamatskolas realizēja galveno uzdevumu-uzlabot izglītības
kvalitāti un sniegt atbalstu gan talantīgajiem, gan skolēniem, kuriem mācību vielas apguve
sagādā grūtības.
Apkopoti mācību rezultāti un izvērtēts sekmju līmenis skolā:
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●Augsts līmenis -2%
●Optimāls līmenis-27.1%
●Pietiekams līmenis-52.9%
●Nepietiekams līmenis-2%
Skolēni aktīvi piedalījās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novada apvienības
organizētājās krievu valodas, latviešu valodas, vizuālās mākslas un matemātikas olimpiādēs.
Murmastienes pamatskolas skolēni ieguva godalgotas vietas novada skatuves runas konkursā un
literārās jaunrades konkursā.
Skolas aktīvākie sportisti uzrādīja labus rezultātus volejbola un vieglatlētikas sacensībās reģionā
un pat valsts mērogā.
Arī šajā mācību gadā Murmastienes pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās Zaļās jostas
organizētajā makulatūras vākšanas konkursā.
Skolā notiek aktīva sadarbība ar vecākiem:
●Vecāku sapulces;
●Vecāku dienas organizēšana;
●Vecāku piedalīšanās skolas organizētajos pasākumos;
●Tiek organizētas izglītojošas lekcijas .
Notiek aktīva sadarbība ar Varakļānu vidusskolu, Stirnienes pamatskolu, Varakļānu PII,
Varakļānu mūzikas un mākslas skolu un citām novada iestādēm –tiek rīkoti koncerti, rīkotas
izstādes u.c. aktivitātes.

Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola
Atrodas Stirnienes muižā, Varakļānu pagastā, skolai ir mājas lapa
www.varaklani.lv/stirnienespsk
2013.gada sākumā Stirnienes pamatskolā mācās 38 skolēni, strādā 10 pedagogi, no tiem
daļa uz nepilnu slodzi vai darba apvienošanas kārtībā, kā arī 6 tehniskie darbinieki. Skolā
darbojas skolēnu internāts 30 vietām. 2013.gada jūnijā pamatskolu pabeidza 3 audzēkņi, visi
ieguva vispārējo pamatizglītību; divi turpini mācības valsts koledžā un vidusskolā, bet viens
strādā mājās.
2013.gada septembrī Stirnienes pamatskolā mācās 32 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
6 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, trijos kabinetos darbojas interaktīvās tāfeles. Tiek realizēts projekts par
skolas apzaļumošanu, ir iestādīti vairāk nekā 50 bērzi un 6 ābeles skolas parkā. Ir iekārtots bērnu
spēļu un rotaļu laukums pirmsskolas grupas bērniem un jaunāko klašu skolēniem.
Skolēnu individuālā sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās un
pirmo mācību semestri noslēdzot.
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2013.gadā skolēni piedalījās 8 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. Sadarbībā ar
IZM un ASV vēstniecību notika Jauno mūziku nodarbība, kurā skolēni iejutās diriģentu lomās.
Notika Tēvzemes nedēļa, kas veltīta Latvijas Republikas 95.gadadienai (Koncerts, svinīgs
piemiņas pasākums Kapenieku kapos veltīts Lāčplēša ordeņa kavalieriem, Lāpu gājiens, Filmas
„sapņu komanda” noskatīšanās, konkurss par Latviju). 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, pirmsskolas grupas pasākumi skolā un novadā, kā arī lekcijas,
izstādes, skolēnu pašu sagatavotie un vadītie pasākumi. Skolēni darbojas šādos interešu izglītības
pulciņos: vokālais ansamblis, garīgās mūzikas ansambļi, zēnu vokālais ansamblis, mūsdienu deju
grupa, sporta spēļu kopa, tehniskā modelēšana, kokapstrāde, teātra grupa, skolēnu līdzpārvalde,
sienas avīze „Bums”, skatuves runa.
Notiek aktīva sadarbība ar Stirnienes tautas namu, Stirnienes katoļu baznīcas draudzi, kā
arī ar 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. 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.
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Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu vidusskola
Varakļānu vidusskolā 2013. gadā mācījās 253 skolēni. Skolā strādāja 29 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.
Galvenais uzdevums mācību jomā – attīstīt skolēnu izziņas un patstāvīgā darba
iemaņas, finanšu pratību, aktivizējot skolēnu mācību uzņēmumu, pētniecisko, projektu un
zinātniski pētniecisko darbību.
Galvenais uzdevums audzināšanas jomā - veicināt skolas un ģimenes sadarbību,
organizējot tematiskus pasākumus un inovatīvas aktivitātes.
Mācību darbs
Noslēdzot 2012./2013. mācību gadu,skolēnu sekmju vidējais vērtējums 6,5 balles, tas
liecina, ka kopumā skolēnu sekmes vērtējamas optimālā līmenī.
Augsts līmenis (9-10 balles) 10 skolēniem 4,2%.
Optimāls (6-8 balles) 87 skolēniem -36,9%.
Pietiekams (4-5 balles) 134 skolēniem – 56,8%.
Nepietiekams (1-3 balles) 5 skolēniem – 2,1%.
Augsts un optimāls līmenis kopā sastāda 41% skolēnu, kas ir vērtējams kā labs rādītājs
mācību darba kvalitātei.
Izvērtējot mācību priekšmetu vidējos vērtējumus, visaugstākais ir vizuālajā mākslā,
mājturībā un tehnoloģijās, sportā, mūzikā, psiholoģijā, zemākie - dabaszinībās, bioloģijā, ķīmijā,
fizikā matemātikā.
Skolēni veiksmīgi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā
darbā skolas, novada un starpnovadu mērogā. Labākie rezultāti latviešu valodas, matemātikas,
krievu valodas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē meitenēm(3.vieta valstī), angļu valodas, sākumskolas erudītu, sporta olimpiādē.
2012./2013.m.g. 2.semestrī Varakļānu vidusskolā notika Viļānu, Riebiņu, Varakļānu
vidusskolas 3.starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference, tajā skolēni prezentēja
pētnieciskos darbus sociālo, humanitāro un dabaszinātņu jomā. Varakļānu vidusskolas skolēni
ieguva godalgotas vietas par darbiem, kuros pētīja sava novada dabas un kultūrobjektus,
pretsmēķēšanas pasākumus Latvijā, e vielas Latvijā ražotajos jogurtos, apgaismojumu un
ogļskābās gāzes koncentrāciju Varakļānu vidusskolas klašu telpās, skolēnu nodarbinātību vasarā,
u.c.
Pedagogi šajā mācību gadā ir pilnveidojuši metodiskās prasmes, apkopojuši un
popularizējuši savu pieredzi, aktīvi apguvuši jaunāko savā mācību priekšmetā ESF kursos.
2013.gadā visi skolotāji mācījās Varakļānu vidusskolas organizētajos kursos, lai varētu
realizēt speciālās pamatizglītības programmu.
Speciālās izglītības programmu apgūst 3 skolēni 3. klasē, 1 skolēns – 2. klasē.
Lai varētu analizēt speciālās izglītības programmas skolēnu mācību sasniegumus un veikt
korekcijas mācību procesā, divas reizes gadā tiek veidotas attīstības dinamikas kartes, kurās tiek
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izvērtēta attieksme pret mācībām, uzvedība, saskarsme un komunikācija, intereses, iesaistīšanās
skolas un ārpusskolas pasākumos, pašapkalpošanās iemaņas.
Skolēniem ar dažādām mācīšanās grūtībām pēc skolas psihologa un logopēda ieteikuma
ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudes darbos noteikti atbalsta pasākumi.
Centralizētos eksāmenus kārtoja 27 Varakļānu vidusskolas skolēni. Šajā mācību gadā
skolēnu zināšanas tika vērtētas % izteiksmē. visos eksāmenos skolas vidējais kopprocents ir
augstāks nekā vidējais kopprocents valstī.
Vidējais
kopprocents
Angļu val.

52,22%

Bioloģija

56%

Fizika

1019%

2029%

3033%

4049%

5059%

6069%

7079%

8089%

1

3

7

6

4

5

1

2

1

52,6%

Krievu val.

70%

Matemātika

38,67%

Latviešu val.

63,59%

2

2

90100%

1
1

4

4

8

3

5

2

1

12

8

1
3

2

1

Skola sagatavota, lai 2013.gada 1.septembrī varētu uzsākt jaunu mācību gadu,
izremontēti un renovēti mācību kabineti. Pašvaldība kopā ar valsts finansējumu ir nodrošinājusi
mācību un metodisko literatūru, darba burtnīcas.
Uz Varakļānu vidusskolas sporta bāzes visā vasara garumā notika basketbola un futbola
sporta nometnes novada un valsts mērogā.
Jaunums Varakļānu vidusskolā – 10.kl. skolēniem mācību firma „BUTS” piedāvā apgūt
profesionālo arodizglītību uz pašvaldības interešu izglītības bāzes, iegūstot kvalifikāciju ‘apdares
darbu meistars’/’šuvējs’.
Šis jauninājums varētu būt interesants katram, kurš vēlas līdz ar vidējo izglītību iegūt
praktiskas iemaņas un kvalifikāciju specialitātē.
Skolas darbības stratēģiskos pamatus nosaka skolas misija, vērtības un vīzija.
Vērtības raksturo skolā esošās attiecības, uzvedības principus un saskarsmes kultūru
Vīzija ir kā nākotnes redzējums, ko skola vēlas sasniegt. Vīzija fokusējas uz nākotni. Tas spilgts,
idealizēts uz nākotni vērsts redzējums.
Tāpēc arī Varakļānu vidusskolai būtu jāatrod savs īpašais piedāvājums un nākotnes vīzija,
lai piesaistītu skolēnus, šajā mācību gadā – profesionālā arodizglītība
21.gadsimta skolēnam nepieciešama jauna izglītība.
Mūsdienu pedagogam jāattīsta arī daudzveidīgas personības iezīmes un vērtības:
empātija, uzskats, ka visi bērni var mācīties, apņemšanās strādāt ar katra bērna potenciālu,
attieksme pret dažādību kā vērtību, profesionālā un vispārcilvēciskā ētika, sociālā un emocionālā
inteliģence .
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Šodien pasaule aicina uz izglītošanās mūža garumā skolēnus, vecākus un skolotājus, jo
jaunais mācību gads nāk ar jauniem uzdevumiem un jaunām cerībām katram izglītības procesā
iesaistītajam.
2013./2014.m.g.galvenais uzdevums mācību darbā – organizējot skolēnu pieredzē balstītu
jēgpilnu mācību procesu, mācību satura apguvi saistīt ar praktisku dzīves darbību un IKT.
2013./2014. mācību gada 1. semestra rezultāti:
n/v –1,3% - 3 skolēni;
nepietiekams – 11,7% - 26 skolēni;
pietiekams – 51,6 % - 115 skolēni;
optimāls – 35,0% - 78 skolēni;
augsts – 0,4% - 1 skolēns.
Augsts + optimāls – 35% - 79 skolēni. Vidējais vērtējums – 6,56.
1. semestrī salīdzinoši ar pagājušo mācību gada noslēguma rezultātiem pieaudzis to
skolēnu skaits, kuriem ir nepietiekošs vērtējums dažādos mācību priekšmetos. Lielākā daļa
nepietiekošā vērtējuma ir eksaktajos priekšmetos un valodās, 1.-4. klašu posmā problēmas
sagādā lasīšanas prasmes, tāpēc arī grūti izprast uzdevumu noteikumus, tekstu citos mācību
priekšmetos. Vērojot mācību stundas 1.-4. klašu posmā, redzams, ka skolotājiem jāaktualizē
tādās mācību metodes, izdales materiāli uzskates dažādībai, lai mācību stundā veiksmīgi
iekļautos arī hiperaktīvie bērni, kā arī attīstības dinamika būtu izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām.
2. semestrī notiks valsts pārbaudes darbi 3., 6., 9., un 12. klašu izglītojamajiem. Jāpievērš
uzmanība, ka ar šiem darbiem tiek pētīta skolēnu pamatprasmju un vispārējās intelektuālās
darbības paņēmienu apguve atbilstoši Ministru kabineta 06.08.2013. noteikumiem Nr. 530
„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
ar pamatizglītības programmu paraugiem”.
Galvenais diagnosticējošo darbu uzdevumus – noteikt visu klasi raksturojošo sasniegumu
līmeni kopumā un veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesā atbilstoši diagnosticējošā
darba rezultātu analīzei, izstrādāt paņēmienus skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētei
attiecīgajās klasēs.
Audzināšanas darbs
2012./2013. mācību gadā audzināšanas darbā un ārpusstundu aktivitātēs veicinājām
skolas un ģimenes sadarbību, organizējot tematiskus pasākumus un inovatīvas aktivitātes.
Šajā mācību gadā darbu uzsāka „ Vecāku skola”. Gada laikā piedāvājām šādas
nodarbības: informācijas tehnoloģijas, drošība internetā, e-klases izmantošanas iespējas,
saskarsmes problēmas un to risinājums vienaudžu vidū, ar skolotājiem un vecākiem, ķermeņa
higiēna, konflikts un tā risināšanas paņēmieni un atkarības mūsu ikdienā. Notika arī tikšanās ar
bāriņtiesas pārstāvi.
Skolēni iesaistījās dažādos projektos. Starptautiskajā projektā „ Mācoties no dabas „ par
tēmām „ Biomīmikrija”, „ Nākotnes transports” un „ Būvēsim māju”. 8.klases komanda izcīnīja
tiesības piedalīties noslēguma pasākumā Rīgā.
Skolā jau trešo gadu finanšu pratība tiek apgūta ne tikai teorētiski, bet arī darbojoties
Junior Achiewement organizācijas programmās. Šogad SMU ir reģistrējušās 16 firmas no 5.11.klasei. Skolēni piedalījās Madonas reģionālajā tirdziņā, Nacionālo Ziemassvētku tirdziņā
Rīgā, skolas tirdziņos. Uzņēmums” SEIS” Madonā ieguva nomināciju „Kvalitatīvs produkts”.
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Inovatīvajā projektā „ Izaugsmes forums” skolas komandas biznesa ideja izcīnīja 3.vietu valstī.
Latvijas bankas organizētajā projektā „ Radošs un uzņēmīgs” 2.-11.klašu skolēni sadarbībā ar
vecākiem piedalījās konkursos „ Mana vārdnīciņa”, „ Iestādi koku” ,” Ceļo droši” ,” Veselība
ikdienā”,” Cita Holivuda”, „ Bite kā brīnums”. Skolēni aktīvi iesaistījās „Ēnu dienās”.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konkursā „ Labākā klases audzināšanas
stunda” par stundu „ Mēs -klasesbiedri” izcilības rakstu 1.-4.klašu grupā saņēma 4.klases
audzinātāja.
7. klases kolektīvs piedalījās „ZZ čempionātā” un ieguva 11.vietu valstī.
8.klases komanda piedalījās Latvijas Finiera organizētajā konkursā „ Bērzs un tā kaimiņi
dažādos gadalaikos” un izcīnīja tiesības piedalīties vasaras nometnē Abragciemā.
Pašpārvalde organizēja Ziemassvētku labdarības akciju „Pārsteigumu salūts” un
tradicionālo Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīto novada pasākumu „Bērni bērniem”.
Organizēja starpnovadu neklātienes konkursu „ Erudīts Eiropā” veltītu Eiropas pilsoņu gadam.
Varakļānos notika Madonas reģiona dziesmu diena „ Ievij dziesmu vainagā”, kurā
piedalījās 412 dziedātāji.
Skolā darbojas 32 interešu izglītības programmas, attīstot Varakļānu vidusskolas skolēnu
radošās spējas un izziņas intereses.
5-.9.klašu koris Vidzemes novada koru skatē ieguva 1.pakāpes diplomu
Izglītības iestādē darbojas 5 tautu deju kolektīvi , organizē un piedalās starpnovadu tautu
deju pasākumos „Sadancis” Preiļos, Cesvainē, Stabulniekos, Lubānā. Vidzemes novada tautu
deju skatē 10.-12. klašu tautu deju kolektīvs ieguva 2. pakāpi un tiesības piedalīties pieaugušo
dziesmu un deju svētkos.
Lietišķās mākslas pulciņš piedalījās VJIC organizētajā konkursā „Riti, riti saulīte”
Līvānos, gatavoja izstrādājumus, kurus varēja realizēt SMU tirdziņos un piedalījās skolās
organizētajās izstādēs.
Secinājumi un uzdevumi :
*Skolēniem grūtāk apgūt eksaktos priekšmetus, tāpēc skolotājiem jāaktualizē dažādi papildus
pasākumi analītisko prasmju attīstīšanai.
*Atbalstīt dažādu spēju līmeņa skolēnus, iesaistot mācību procesa pilnveidē un sociālo prasmju
apguvē skolas atbalsta personālu- sociālo pedagogu, psihologu, speciālo pedagogu, logopēdu.
*Aktivizēt sadarbību ar vecākiem, iesaistot skolēnu vecākus dažādu pasākumu norisē.
*Turpināt pilnveidot skolēnu mācību uzņēmumu darbu, attīstot finanšu pratības prasmes.
*Veicināt skolēnu talantu un radošuma attīstību interešu izglītības pulciņos.
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Varakļānu novada pirmsskolas izglītības iestāde „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 2012/2013. 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 skolā.
Iestādes galvenie uzdevumi.
- Sagatavot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus pamatizglītības apguvei;
- Pilnveidot mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesu, to mērķtiecīgi plānojot un
ikdienas mācību procesā sadarbojoties ar skolotāju palīgiem;
- 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;
- Pilnveidot izglītības iestādes un ģimenes sadarbību, iesaistot vecākus bērnu izglītošanā.
- Savas valsts, pilsētas un novada kultūrvides un dabas objektu apzināšana, apmeklēšana.
Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē strādā 14 pedagogi ar augstāko
izglītību un 14 patstāvīgi saimnieciskie darbinieki. Iestādes darbu septīto gadu vada un atbild par
darba drošību un civilo drošību iestādes vadītāja Ilga Mestere..
Par saimniecisko darbību un ugunsdrošību iestādē atbild saimniecības pārzine 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 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 5 grupās 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 . Visas
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nadarbības tiek organizētas kā integrētās rotaļnodarbības visas dienas garumā.
Iestādes darba pārraudzību valsts līmenī nodrošina: IZM, Izglītības kvalitātes valsts dienests,
pašvaldības līmenī – Varakļānu novada priekšsēdētājs Māris Justs, izpilddirektors Ivars
Ikaunieks un galvenā grāmatvede Ilona Skutele; Iestādes padome.
Darba rezultāti iestādes darbā 2013 gadā:
1. iestādi 2012./2013. mācību gadā iestādi apmeklēja 120 bērni. Skolai tika sagatavoti 28
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.
4. uzlabojās pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti, vecāku attieksme par bērnu
audzināšanu,
5. pedagogu profesionālā meistarība paaugstināta kursos, semināros un lekcijās,
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
 pēc nolikuma, ievērojot noteikumus, rotaļu laukumus brīvi var apmeklēt visi pilsētas
bērni
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2013. gada budžeta līdzekļu izvērtējums:
Prioritātes, pie kurām strādājām 2013. 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.
5. Metodisko līdzekļu un materiālu iegāde par valsts un pašvaldības līdzekļiem.
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 120 bērni): papildināta materiāli tehniskā bāze
- iegādāti bērniem mācību līdzekļi un rotaļlietas,
- veikts kapitālais kosmētiskais remonts grupā „Saulēniņi” tualetes un mazgāšanas
telpās,
- veikts kapitālais kosmētiskais remonts grupas „Mākonītis” - nomainīta
elektroinstalācija, veikta jaunu mēbeļu iegāde.
- iestādē daļēji nomainīta elektroinstalācija,
- tiek mainītas grupu durvis
- tiek turpināts apzaļumot pirmsskolas teritoriju,
LĪDZEKĻI IR IZTĒRĒTI SASKAŅĀ AR PLĀNU.
Iestādes darbinieku nodarbinātība:
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 2013. gadā nodarbināti
28 darbinieki. 14 pedagogi ( 13,7 likmes) 14. saimnieciskais personāls ( 12,2 likme), Vidējais
pedagogu vecums ~ 41 gadi, vidējais darba stāžs 19 gadi. Kadru maiņa: skolas māsa aizgāja
pensijā, vietā cits darbinieks ar atbilstošu izglītību, pieņemts skolotājs logopēds uz pilnu slodzi ar
atbilstošu izglītību.
2013. gada budžets.
Līdzekļu veids

Plānotais

Izpilde

Pārējo darbinieku mēnešalga

81507,00

81206,81

Valsts budžeta pedagogu algas

18240,00

18537,77

Darba devēja soc apdr.

24175,00

24173,21

Darba devēja pabalsti

285,00

183,82

Preces un pakalpojumi

166,00

165,40

Pakalpojumi

11023,00

11017,44
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Biroja preces, Inventārs

3576,00

3575,59

Degviela

108,00

107,95

Kārtējā remonta un uzturēšanās 4058,00
materiāli

4057,51

Mīkstais inventārs, ēdināšana

15091,00

26090,03

Mācību līdzekļi un materiāli

1181,00

1179,31

Pamatlīdzekļi

721,00

719,58

Ieņēmumi no vecāku maksām

Sastādīja:

1. TEĀTRA SVĒTKI

13374,10

Ilga Mestere
Mūsu adrese :
Rēzeknes iela 1, Varakļāni
Varakļānu novads LV 4838
Telefons/ fakss :
64866530 vadītājai Ilgai Mesterei
2. MĀMIŅU DIENA

3. VIENA NO NODARBĪBĀM GRUPĀS

4. VECĀKĀS GRUPAS DARBS PAVASARĪ

26

5. SPORTA SVĒTKI

6. MIĶEĻDIENA

7. SADARBĪBA AR VECĀKIEM

8. BĒRNU DROŠĪBA UZ IELAS

9. DZIMŠANAS DIENA LATVIJAI

10.ZIEMASSVĒTKI
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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 2013.gadā:
Ieņēmuma avots

Summa latos

Iestādes kopējie ieņēmumi

102605,-

No tiem: Kultūras ministrija:

45194,-

Pašvaldības budžets

49311,-

Vecāku līdzfinansējums

8100,-

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.
2013./2014. mācību gadā skolā mācījās 120 izglītojamie: 60 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
60 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.
Skolā strādā 12 pedagogi, no tiem – 1 ar maģistra grādu, 7 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.
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Skolas pasākumi – tradīcijas
Zinību diena; Latvijas neatkarības gadadienai veltīts koncerts-izstāde; Ziemassvētku
koncerts-izstāde; Mātes dienai veltīts koncerts-izstāde; Vecāku sapulces koncerts-izstāde;
Vecāku, audzēkņu pēcpusdienas; Sadraudzība ar Varakļānu novada izglītības iestādēm;
Izlaidums.
Konkursi , festivāli, pasākumi
Latgales reģiona mūzikas skolu sitaminstrumentu konkurss (1.,3.vietas), koncerti
Barkavas, Murmastienes un Dekšāru pamatskolās, skolas izlaiduma koncerts, Marinzejas pils
vakara koncerts, koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai, Ziemeļlatgales mūzikas skolu
festivāls – Latgales vēstniecībā “Gors”, Starptautiskais zīmējumu konkurss “Ģimene, daba –
būtisks elements sabiedrībā”(Spānija) , Karikatūru konkurss ‘’Runča piedzīvojumi’’, Latvijas
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss
“Mājoklis draugam”, skolas audzēkņu zīmējumu konkurss, izstāde “Latvijai – 95 , “Nāk rudens
un apglezno Latviju””, 13. Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie
jūras’’- ” Osta”(atzinības raksts).
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, Lubānas mākslas skola.
Plāni nākamajam gadam
Turpināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu mūzikas un mākslas skolām, piedaloties
konkursos, organizējot vasaras nometnes, plenērus. Rekonstruēt skolas lielo zāli un izveidot to
par koncertzāli – izstāžu zāli, pabeigt skolas otrā stāva koridora remontu. Vizuāli plastiskās
mākslas nodaļas kabinetus aprīkot ar inovatīviem mācību metodiskajiem un tehniskajiem
līdzekļiem. Atjaunot mūzikas instrumentu resursus. Izveidot jaunu programmu - Deju pamati,
Čella spēle; Datorgrafikas klasi, papildināt Interešu izglītības programmas.
Piesaistīt
Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, Sorosa, ES fondus un citus projektus. Nodrošināt pedagogiem un
izglītojamajiem kvalitatīvu piekļuvi internetam. Veicināt aktīvāku sadarbību ar vecākiem, aicinot
tos piedalīties skolas dzīves pilnveidošanā.
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3.4.Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades
attīstība
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.
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 apmaiņu un sociālo līdzdalību.
Šo darbību īstenošanai kultūras namā darbojas 10 amatiermākslas kolektīvi, koros
darbojas 153 dalībnieks. Strādā septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji.
Regulāri tiek rīkoti tradicionālie svētki: Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
svinīgs koncerts, Svecīšu vakars Varakļānu kapos un piemiņas brīdis ebreju kapos, Ziemassvētku
koncerts - uzstājas Varakļānu KN pašdarbnieki, Ziemassvētku un Jaungada pasākumi dažādām
vecuma grupām, Deju kolektīvu sadancis (piedalījās Madonas deju apriņķa vidējās paaudzes deju
kolektīvi un draugu kolektīvs no Stabulniekiem), Līnijdeju grupas “Četras debess puses” radošais
vakars kopā ar draugiem, Eiropas deju grupu sadancis “Dejas ritmu varā” ( piedalījās dejotāji no
Balviem, Rugājiem, Krāslavas, Rubenes, Bebrenes, Mores), Teātra svētki “Teātris un āboli” (
piedalījās amatierteātri no Sarkaņiem, Feimaņiem, Murmastienes un Varakļānu amatierteātris),
Eksotisko deju studija “Mantigra” organizēja savu deju festivālu. Kultūras namā svinējām
8.martu, plānots, ka šāds pasākums būs tradicionāls arī turpmāk. Rīkojām Līgo vakara ieskaņas
pasākumu ar radošajām darbnīcām estrādē, Māmiņu dienā rīkojam bērnības svētkus, tie ir kā
ģimenes stiprināšanas svētki. Varakļānu amatierteātris svinēja piecu gadu jubileju kopā ar
teatrāļiem no Krustpils, Gaigalavas, Variešiem, Murmastienes un vietējiem pašdarbības
kolektīviem.
Gada lielākais pasākums “ZIEDI UN MŪZIKA VARAKĻĀNOS!”, tradicionāli notiek
augustā.
Pašdarbības kolektīvi rīko izbraukuma koncertus un izrādes Latvijas pilsētās un novados.
Viens no svarīgākajiem 2013.gada notikumiem amatiermākslā ir DZIESMUSVĒTKI. Ceļš uz
Dziesmu svētkiem iet caur amatiermākslas kolektīvu skatēm: XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku Madonas apriņķa tautas deju kolektīvu skatē Varakļānu senioru deju
kolektīvam “Varavīksne” un vidējās paaudzes deju kolektīvam augstākās pakāpes diplomi,
Sieviešu korim “Dzelvērte” I pakāpes diploms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju
svētku Madonas apriņķa koru skatē, vīru vokālajam ansamblim un senioru sieviešu vokālajam
ansamblim II pakāpes diplomi - Latvijas vokālo ansambļu konkursā.
Citu iestāžu, organizāciju rīkotas norises 5 koncerti ar 1200 apmeklētājiem, 5 izrādes ar 770
apmeklētājiem, 12 izklaidējoši sarīkojumi ar 1700 apmeklētājiem, informatīvas-izglītojošas
norises, kinoizrādes un reliģisko konfesiju norises.
Varakļānu kultūras nama darbu vada kultūras nama direktors (1 likme), kultūras nama
māksliniecisko darbību organizē kultūras pasākumu organizators (0,5 likme pasākumu
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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 remontstrādnieks (1 likme), strādā apkopēja un
apkures sezonas laikā strādā apkures krāšņu kurinātāji.
KN pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu pārvaldīšana.
Kultūras nama budžetu sastāda : Valsts budžets 1508 LVL, pašvaldības finansējums
48098 LVL, ieņēmumi no biļešu realizācijas 2635 LVL, citi maksas pakalpojumi 643 LVL,
pārējie ienākumi 2925 LVL.
2013. gada rudenī kultūras nams pievienots pie pilsētas kopējās apkures, kas palielina
komunālos maksājumus.
Kultūras namam iegādāts: portatīvais dators ar kuru strādā mākslinieks noformētājs un
skaņu operators, ledusskapis un plītiņa atrodas atpūtas telpā, saimnieciskām vajadzībām iegādāta
veļasmašīna.
Varakļānu kultūras namā veikti remonti: blakus Orhideju zālei izremontēta telpa, kura paredzēta
kultūras nama darbiniekiem, kā atpūtas telpa, un tiek izmantota saimnieciskām vajadzībām.
Veikts kosmētiskais remonts telpā (koridorā) pirms balkona. Administrācijā – vienā no telpām
veikts remonts.
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, SIA KAMIL PLUSS.
Kultūras nama telpas pasākumu rīkošanai izmanto – Varakļānu vidusskola, Varakļānu mūzikasmākslas skola, Varakļānu novada pašvaldība un citas iestādes un organizācijas.
2014. gadā paredzēts kultūras nama kāpņu remonts. Turpināsim darbu pie Varakļānu
pilsētas estrādes apzaļumošanas.
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Ceļā uz DZIESMUSVĒTKIEM

Varakļānu CĀLIS 2013
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Radošā darbnīca Līgo priekšvakarā “Siera siešana”

Dziedošās ģimenes Varakļānu estrādē

Varakļānu kultūras nama galvenais uzdevums ir sadarboties ar Varakļānu pilsētas un
novada iestādēm un pašdarbības kolektīviem, nevalstiskajām organizācijām tā veicinot
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kultūrprocesus un labvēlīgas kultūrvides attīstību Varakļānu novadā. Sniegt ieguldījumu pozitīva
pilsētas un novada tēla veidošana.
Varakļānu kultūras nama direktore Ruta Laizāne

Stirnienes tautas nams 2013
Atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes Muižā.
2013. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne”, bērnu
garīgās mūzikas ansamblis, bērnu teātra grupa, amatierteātris, garīgās mūzikas koris
„Reversium”. Tautas nama zāli saviem pasākumiem izmanto arī skola un draudze, savukārt
klasiskās mūzikas koncerti un ziedu izstādes notiek dievnamā. Novada iedzīvotāji tautas nama
zāli labprāt izīrē ģimenes svinībām, dzimtu saietiem.

Tautas namā strādā vadītāja, 3 kolektīvu vadītāji un apkopēja.
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Pasākumi norisinās skaistās un mājīgās telpās, ir sakopta tautas nama apkārtne, piegulošajā parka
teritorijā atrasts un aplūkošanai godā celts noslēpumiem un nostāstiem apvītais meteoru akmens.

Stirnienes tautas namu uztur pašvaldība. 2013. gadā saņemta humānā palīdzība no
Šveices Baltiešu fonda, Margitas Rapp (Zviedrija), Vladimira Zvidriņa (Vācija) un Jakoba Fjorga
(Austrija) – grāmatas, notis korim, tērpi teātrim, materiāli dekorācijām, ar ziedojumiem TN
pasākumus atbalstījuši Z/S „Sābri”, SIA „Raibais asaris”, Laimonis Stafeckis, SIA „Kamil
Pluss”, Antons Veips, SIA „V55”, SIA „Ripo”, Līvija un Jānis Zepi, praktiski palīdzējuši SIA
„Riekstiņi”, SIA „Jills” un i.u. „Upmalas pīlādži”, Elita Teilāne, Stirnienes apkaimes teicamās
godu saimnieces.
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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, senioru
pasākumi, Jezupa dīnas amatierteātru sabraukšana, represēto piemiņas pasākumi, Radošie vakari,
Mātes diena, bērnu radošās darbnīcas, Saulgriežu svētki, Dziedošās dienas, Starptautisko Baroka
mūzikas festivāla koncerts, Svecīšu vakari un kapusvētki, Ziemsvētku koncerti, labdarības
pasākumi apkaimes pansionātos. 2013. gada nozīmīgākie pasākumi bija dāmu ansambļa
„Varavīksne” (vadītāja A.Solozemniece) 15 radošo gadu jubileja kopā ar robežsardzes kori,
dalība Latgales Ērģeļu dienu festivālā, Starptautiskajā Baroka festivālā, bīskapa Boļeslava
Sloskāna 120 jubilejā un diriģenta A.Jansona (ASV) organizētā koncertlekcija novada skolēniem.
Notikušas rokdarbu, radošo darbu, vairākas gleznu un liliju ziedu izstādes. Gadu gaitā izvērsusies
veiksmīga sadarbība ar izciliem Latvijas un pasaules māksliniekiem.
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2014. gadā plānoti gan tradicionālie pasākumi bērniem un pieaugušajiem – koncerti, izrādes,
bērnu rīti, deju vakari, gan turpināta sadarbība, kā arī meklēti jauni kultūras kontakti.

37

Murmastienes kultūras centrs
Mūsu kultūra veido mūsu nāciju, vieno cilvēkus, rada vērtības. Kultūra dod mums
pamatu lepoties ar savu zemi, saviem māksliniekiem, saviem personīgajiem sasniegumiem. Arī
mazos novados un mazos pagastos ir nepieciešama sava kultūras deva. Tā nepieciešama gan
tiem, kas vēlas darboties un pilnveidoties, gan tiem, kas vēlas baudīt priekšnesumus un
priecāties par savu bērnu, mazbērnu vai draugu sasniegumiem. Un mazos pagastos tas ir
dubultnepieciešams. Cilvēkiem nav līdzekļu, lai apmeklētu koncertzāles. Tāpēc ir jārod iespēja
kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai vietējos kultūras namos. Diemžēl ekonomiskā
situācija valstī priekš kultūras nav tā labākā, tāpēc ir jāatbalsta un jāpilveido vietējā pašdarbība
un sadarbība ar sava un apkārtējo novadu pašdarbības kolektīviem.
Murmastienes Kultūras centrs ( turpmāk tekstā Murmastienes KC) ir vietējā līmeņa
Kultūras centrs, iestāde, kuras pamatdarbība orientēta uz apdzīvotām vietām novada pagastos,
kas veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakapojumu klāstu, nodrošina
to pieejamību sabiedrībai, sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.
Vietējā līmeņa kultūras centra darbība:
Pēc nolikuma

Piezīmes

(norises gadā)

Murmastienes
KC darbības
2013.gadā

Iestādes organizētās
norises

10-20

22 norises gadā

Tai skaitā 5 tikai viesu koncerti
(atsevišķos koncertos viesi uzstājas
kopā ar mūsu KC kolektīviem)

Citu iestāžu,
organizāciju rīkotās
norises

līdz 10

12 norises gadā

Tai skaitā 6 privātpersonu rīkoti
pasākumi( jubilejas, kāzas, bēru
mielasti)

Izbraukuma norises

5-10

17

Tai skaitā deju kolektīvu un
ansambļa skates, festivāls Krāslavā
“Latvju bērni danci veda”, mazie
Dziesmu svētki Madonā un
Dziesmu un deju svētki Rīgā

Mākslinieciskie
kolektīvi, pulciņi,
kopas, interešu grupas

vismaz 4

4

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
“Saulstariņi”;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Brāzma”;
Jauktais vokālais ansamblis
“Taktika”;
Dramatiskais kolektīvs “Aizvējš”
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Murmastienes KC strādā 5 darbinieki, no kuriem 2 pamatdarbā, bet neviens darbinieks
nav uz pilnu slodzi. Trim pašdarbības kolektīviem mēģinājumi notiek KC telpās, bet
“Saulstariņiem” tie notiek skolā. Jāparūpējas arī par pašdarbības kolektīvu skatuvisko tēlu- skatēs
saņemam ieteikumus un aizrādījumus arī par vizuālo tēlu. Tāpēc jārod iespējas papildināt esošos
tērpus ar nepieciešamajām lietām.
Arvien aktīvāk iedzīvotāji izmanto arī telpu nomas pakalpojumu- zāli kopā ar virtuvi (ir
arī neliela trauku daļa, kas atvieglo privāta pasākuma rīkošanu) un/vai palīgtelpu. KC ir laba
infrastruktūra, tomēr laikam ejot rodas jaunas nepieciešamības- jāiegādājas jauni pamatlīdzekļi,
gan jāpapildina esošā bāze un jāveic remonti. Vislielākā un nepieciešamākā lieta, kas nodrošinātu
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamību, ir skatuve. Tā, diemžēl, šobrīd nav
pieejama, bet, raugoties tuvākā nākotnē, mēs ceram, ka radīsies iespēja iegādāties mobilo
saliekamo skatuvi.
Mēs, Murmastienes KC pašdarbības kolektīvi, vēlamies pilnveidot vietu, kur augt, veidot
un attīstīt prasmes, kur sasniegt jaunus mērķus. Vispirms to izdarīsim savās mājās un tad
tieksimies uz ārpusi. Mums ir ko dot un mēs arī vēlamies saņemt.
“Brāzma”

“Saulstariņi”

“Taktika”

“Aizvējš”
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Prieks mēdz būt dažāds. Mēs esam priecīgi par to, kas esam un par to, kas mums ir. Bet vienmēr
jau gribas kaut ko vairāk. Mēs esam gatavi strādāt, lai sasniegtu jaunus mērķus. Mums vien ir
nepieciešams atbalsts- materiāls un morāls. Un tad visi kopā leposimies ar padarīto un ar
sasniegto!

Varakļānu tautas bibliotēka
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. Bibliotēka atrodas KN otrajā stāvā un nav
pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Varakļānu tautas bibliotēkas lietotāji ir visu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotāji.
2013.gadā bibliotēkā reģistrēti 641 apmeklētāji, no tiem 227 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Kopējais apmeklējumu skaits – 6952, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 3471,
izsniegums – 10104 vienības, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 1293.
2013.gadā lasītāju reģistrēšana un apkalpošana notika elektroniski. Tika veikta krājuma
esības pārbaude, viss grāmatu fonds ir atspoguļots vienotajā kopkatalogā programmā „Alise-i”,
tiek ievadīti visi jaunieguvumi.
Bibliotēkā iespējams bez maksas iegūt informāciju datu bāzēs „Letonika”, „NEWS” un
„Lursoft”.
2013.gadā grāmatu un periodikas iegādei no budžeta tika izlietoti 2723 Ls. 2013.gadā
Varakļānu tautas bibliotēkā bija pieejami 21 nosaukumu preses izdevumi, iegādātas un
dāvinājumos saņemtas 511 grāmatas un 10 audiovizuālie dokumenti. No krājuma kopā izslēgti
1677 eksemplāri. Kopējais dokumentu eksemplāru skaits bibliotēkas fondā uz 01.01.2014. –
10343 vienības.
Piedaloties projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” kopā
saņemtas 73 grāmatas, par kopējo summu 400.00 Ls. Tāpat KM finansētās programmas
"Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana" un
projekta "Latvijas kultūras
kanona vērtību popularizēšana
Latvijas publiskajās
bibliotēkās" ietvaros kopā saņemtas 26 grāmatas par summu 188.98 Ls (no visiem projektiem
iegūtās grāmatas izdalītas uz visām trijām Varakļānu novada bibliotēkām).
Ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, pārsvarā sadarbojamies ar
Madonas un Varakļānu novadu bibliotēkām. Kopumā 2013.gadā nosūtītas 47, bet saņemtas 22
grāmatas.
Bibliotēkā tiek vākti laikraksta “Varakļōnīts” eksemplāri no laikraksta izdošanas sākuma,
tiek papildinātas novadpētniecības mapes. Gada laikā tika sniegtas 913 dažāda satura tematiskās
un bibliogrāfiskās uzziņas.
2013.gadā tika izveidotas 22 literatūras izstādes un noorganizēti 7 tematiskie pasākumi.
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2013.gadā tika veidotas vairākas izstādes ar bērnu literatūru. Pieprasīta bija
klausāmgrāmatu izstāde. Tika organizētas bibliotekārās stundas PII „Sprīdītis” sagatavošanas
grupiņai „Ābolītis” un 3 – 4 gadīgajai grupiņai „Kāpēcīši”.
2013.gadā bibliotēka tika veiksmīgi akreditēta uz pieciem gadiem. Bibliotēku
akreditācijas ieteikumi – rast iespēju nomainīt datortehniku; rast iespēju veikt kosmētisko
remontu krātuvē; rast iespēju nomainīt grīdas segumu; rast iespēju atjaunot mēbeles bērnu zonai.
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.
2013.gadā bibliotēkā organizētie lielākie pasākumi:
1. E – prasmju nedēļas ietvaros, bibliotēkas lietotājiem bija iespēja iepazīties ar bankas
darbības jaunumiem un iespējām internetbankas lietošanā, konsultēja AS Swedbank
darbinieces.
2. „Ar ziedu kurpēm pa dzejas takām...” dzejas dienu ietvaros pie Varakļānu kultūras nama
atklāts WIFI soliņš (bezmaksas bezvadu interneta pieeja) ar dzejas rindām par un ap interneta
pasauli, piedaloties Varakļānu vidusskolas bērniem un Varakļānu dzejniecēm un novada
mūziķiem, visi kopā atzīmējām Varakļānu bibliotēkai – 90!
3. Lattelecom projektā „Pieslēdzies, Latvija!” iesaistījās Varakļānu novada iedzīvotāji.
Varakļānos ir ļoti aktīva vecākā paaudze, kas labprāt apgūst jaunas zināšanas un mūsdienīgas
tehnoloģijas.
Bibliotēka ir atvērta ikvienam, kas vēlas palasīt grāmatu, jaunāko laikrakstu vai žurnālu,
pārlūkot savu elektronisko pastu, strādāt un mācīties, izmantojot internetu un datu bāzes, satikt
savus draugus vai vienkārši atpūsties.

„Kāpēcīšiem” bibliotekārā stunda.
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„Pieslēdzies, Latvija!” programma.

Bibliotēkas grāmatu krājumi
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Murmastienes pagasta bibliotēka
1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Bibliotēka - grāmata – zināšanas – gaisma – nākotne… Šo vārdu savienojums ir tik
pašsaprotams. Grāmatas tagad ir modē, tāpat kā sava veida vērtību pārvērtēšana, kas
pamazām ir sākusies: sociālā atbildība, zaļais dzīvesveids… Arvien vilinošāka kļūst iespēja
izmantot datoru, internetu. Arī tas ir mūsdienīgas bibliotēkas piedāvājums.
Katras pašvaldības publiskās bibliotēkas funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra,
sabiedriskā saskarsme. Murmastienes bibliotēka:
 attīsta un veido bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās
saskarsmes centru;
 sniedz kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus
bibliotēkas lietotājiem;
 sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, piedaloties pagasta sabiedriskās un
kultūras dzīves norisēs.
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.
Murmastienes bibliotēka 2013.gadā veiksmīgi izturēja akreditācijas komisijas pārbaudi
un ar 2013.gada 26. septembra lēmumu Murmastienes bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes
bibliotēkas statuss.

2.Statistika par galvenajiem bibliotēkas darba rādītājiem
Lasītāju skaits – 306 , t.sk. bērni līdz 15 gadu vecumam – 81
Lasītāju iesaistīšanas procents – 38%
Apmeklējumi – 4968, t.sk. bērni – 1800
Literatūras izsniegums – 10076 eksemplāri, t.sk. bērniem - 1161
Lasītājiem sniegtas 266 bibliogrāfiskās uzziņas.
Jaunieguvumi 2013. gadā
Piegādes avoti
Pašvaldību līdzekļi
Dāvinājumi
Nozaudēto vietā atvietotie
VKKF mērķprogrammas
Ziedojumi
Maksas abonements
Seriālizdevumi
Kopā :

Skaits
201
19

Summa
1199,43
51.33

50

258.29

280
550

320,27
1829.32
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3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums un
izmantošana
Datori un internets kļuvis par pieprasītāko bibliotēku pakalpojumu - to izmanto 80%
apmeklētāju. Iedzīvotāju lielākajai daļai bibliotēkas ir vienīgā iespēja izmantot informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī apgūt zināšanas un prasmes darbā ar datoru. Turklāt,
bibliotēka ir patīkams izņēmums mūsdienu komerciālajā pasaulē, jo te apmeklētājiem tiešām
viss ir bez maksas.
Bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizēti datorapmācības kursi gan interesentu
grupām, gan individuāliem apmeklētājiem. Iespēju bez maksas apgūt iemaņas darbā ar datoru
un interneta piedāvātās iespējas izmantoja 13 pagasta iedzīvotāji. Gada beigās bija redzams,
ka arvien vairāk apmeklētāji izmanto internetu praktisku un sadzīvisku jautājumu risināšanā,
piemēram, rēķinu apmaksai, e-pastu sūtīšanai u.c. 2013.gadā bibliotēkas datori izmantoti
2061 reizi, tai skaitā bērni izmantojuši 963 reizes.
Bibliotēkā atskaites gada beigās pavisam ir 9 datori, no tiem 8 apmeklētājiem un 1
darbiniekam. Lietotāji bez maksas var izmantot datorus ar ātrgaitas interneta pieslēgumu,
informācijas iegūšanai izmantot abonētās datubāzes Letonika un Lursoft. Ir pabeigts darbs
pie elektroniskā kataloga veidošanas un bibliotēka lasītājus apkalpo IS ALISE-i. Tam ir
daudz plusu veiksmīgas lasītāju apkalpošanas darba nodrošināšanā. Arī lasītāji to ir
pamanījuši un atzinīgi novērtējuši.

4. Novadpētniecības darbs
Bibliotēkas darbs novadpētniecības jomā paliek tas pats, lai gan ikdienas darbā
izmantojam modernās informācijas tehnoloģijas. Bibliotēkā tematiskajās mapēs turpina
krāties materiāli par pagastu – par tā ļaudīm, dabu, norisēm sabiedrībā un politikā.
Interesentiem pieejamas
7 tematiskās mapes: ,,Marta Bārbale”, ,,Teiču rezervāts”,
,,Ievērojami cilvēki Murmastienes pagastā un Varakļānu novadā”, ,,Murmastienes pagasta
ciemi.”, ,,Uzņēmēji. Lauksaimnieki”, ,,Pašvaldības iestādes Murmastienes pagastā”,
,,Pašvaldību vēlēšanas. Deputāti”.
Varakļānu novadā ar novada domes atbalstu iznāk laikraksts ,,Varakļōnīts”, kur tiek
publicēti raksti par mūsu novada ļaudīm, norisēm sabiedrībā, tradīciju kopšanu, domes
darbu… Tas ir arī vērtīgs novadpētniecības materiāls, kuru bibliotēka iegādājas, krāj un
popularizē. Par godu mūsu pagasta ievērojamiem cilvēkiem bibliotēka organizē arī dažādus
pasākumus.
Turpinās iepriekšējā gadā projekta ,,Nākotne sākas šodien” ietvaros iesāktais darbs
pie materiālu vākšanas un apkopošanas par pagasta lauksaimniekiem. Dažādos pasākumos
tiek izmantots pieejamais foto un video materiāls par mūsu zemnieku darbiem, rūpēm,
problēmām, zaudējumiem un sasniegumiem. Šie foto un video materiāli tika izmantoti
Eiropas dienai veltītajā pasākumā. Arī gatavojot foto un literatūras izstādi Imanta Ziedoņa
piemiņai, tika atlasīts vērtīgs materiāls, kas tiks saglabāts kā apliecinājums šodienas
kultūras un sabiedrisko procesu norisēm pagastā un arī plašākā kontekstā. Aizvadītais bija
Dziesmu un deju svētku gads. Arī šis notikums tika uzskatāmi izcelts izstādē.
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5.Projektizstrāde
Par to, ka Eiropas Savienības finansējums Latvijā sekmējis ekonomikas atveseļošanas
procesu, lauksaimniecības, kultūras un citu jomu attīstību, šaubu nav. Arī Murmastienes
bibliotēka ir iesaistījusies dažādos projektos un piesaistījusi līdzekļus bibliotēkas darba
uzlabošanai. 2013. gadā sagatavoju, iesniedzu un saņēmu apstiprinājumu atbalstam VKKF
projektam ,,Bērnu žūrija 2013” un bibliotēka saņēma 17 grāmatas Ls 75,23 vērtībā.
Vēl kopā ar citām Varakļānu novada bibliotēkām iesaistījos kultūras projektā ,,Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” , sadarbībā ar Madonas reģionālo bibliotēku KM
finansētajā programmā ,,Nevalstisko organizāciju atbalsts sabiedrības integrācijas politikas
īstenošanā” un projektā ,,Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas
publiskajās bibliotēkās”. Kopā projektu ietvaros bibliotēkas fonds tika papildināts ar 48
grāmatām par Ls 249,03 un 2 elektroniskajiem dokumentiem par Ls 9,26

6.Finansiālais nodrošinājums
Varakļānu 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 budžets aizvadītajā gadā ir nedaudz palielinājies kopējie izdevumi Ls 9937,- ( 2012. gadā bija Ls 9693,-)
t.sk no pašvaldības budžeta Ls 9914,mērķdotācijas no valsts budžeta Ls 0,ieņēmumi no maksas pakalpojumiem Ls 23,- ( dokumentu izdruka un kopēšana)
Pašvaldības piešķirtais finansējums fonda komplektēšanai samazinājies par 300,- Grāmatu
iegādei izlietoti Ls 1200,- bet periodikas abonēšanai Ls 320,Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā ir pozitīva un
nodrošina pamatfunkciju veikšanu. Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju
atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem par nepieciešamā finansējuma normatīvajām
prasībām. Kopējie izdevumi uz 1 lasītāju, tāpat kā iepriekšējā gadā, 2013. gadā bija 32 lati.

7.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Bibliotēkas publicitāti veido gan ikdienas darbi, gan pasākumi un citas aktivitātes,
kurās bibliotēka iesaistās. Aizvadītajā gadā Murmastienes bibliotēka uzņēma kolēģus no
Dagdas un Krāslavas novadiem, lai dalītos pieredzē par bibliotēkas darbu.
Labi publicitātes pasākumi ir datorapmācības kursi. Lai veidotos saikne ar vietējo
sabiedrību un bibliotēka sekmīgāk veiktu izglītojošo, informatīvo un izklaides funkciju, tiek
organizēti dažādi pasākumi: literatūras izstādes, literāri un tematiski vakari, konkursi,
pārrunas, neklātienes ceļojumi, literatūras lasījumi u.c. Lielākie un apmeklētāju interesi
vairāk saistošie no tiem bija:
23 literatūras izstādes, 7 tematiski, literāri pasākumi, 4 pārrunas, 2 konkursi, 1 literārs
lasījums, 2 derīgu padomu stundas.
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Dzejnieces Martas Bārbales atceres pasākums

Krāslavas un Dagdas novadu kolēģi ciemos Murmastienes bibliotēkā
Bibliotēka turpinās informācijas un zināšanu sniegšanas darbu, rūpēsies par nācijas un
pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošana nākamajām paaudzēm.
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Stirnienes bibliotēka

Adrese: Stirnienes muiža, Varakļānu novads, LV -4837
Tālrunis: 64829403, 26526176
e-pasts: stirniene.biblioteka@inbox.lv
Stirnienes bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka atrodas Varakļānu
pagastā, kura teritorija ir 9917 m2 liela un tajā dzīvo 844 iedzīvotāji. Bibliotēkas
apkalpojamajā teritorijā Stirnienē dzīvo 313 iedzīvotāji.
Bibliotēkas esošā un turpmākā misija ir saglabāt esošās kultūras vērtības, iekļauties
tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas
saņemt lietotāji, nodrošināt saturīgu laika pavadīšanu.
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.
Lai lietotāji varētu izglītoties, ir jāiegādājas arvien jauna literatūra, kas ir arī viens no
svarīgākajiem bibliotēkas uzdevumiem – literatūras komplektēšana, iegāde un apstrāde. Taču
bibliotekāra funkcijas šodien vairs neaprobežojas tikai ar iespiestās literatūras bibliotekāro
apstrādi, izsniegšanu un saņemšanu, bibliotekāri ir kļuvuši par dažāda formāta datu un
informācijas objektu pārvaldītājiem.
Grāmatu fonds kā mazai bibliotēkai ir diezgan liels, bet tas ir tāpēc, ka tika apvienotas
divas bibliotēkas, kurām pagasta pastāvēšanas laikos katrai tika piešķirti ievērojami līdzekļi
jaunu grāmatu iegādei, un grāmatas iepirkumos netika dublētas.
Stirnienes bibliotēkas prioritātes krājuma komplektēšanā vienmēr ir bijusi izziņu
literatūra, enciklopēdijas, psiholoģija un pedagoģija. Pēdējā laikā cilvēki arvien vairāk
pievēršas psiholoģiskajai literatūrai, iegriežas studenti, jo augstskolās tikt pie grāmatām ir
problemātiski, bet pedagoģiskās grāmatas izmanto blakus esošās skolas skolotāji.
Krājuma komplektēšana notiek, ņemot vērā arī lasītāju vēlmes, viņu vaļaspriekus,
atbilstoši viņu prioritātēm.
Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba, pēdējos gados izslēgts liels skaits nolietoto un saturā
novecojušo grāmatu un periodisko izdevumu, dubletes nodotas citām novada bibliotēkām.
Bibliotēkas finansējums atbilst MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai nepieciešamā
finansējuma normatīvi” un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
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Šogad novada pašvaldība iespieddarbu komplektēšanai bija atvēlējusi 1400 latus, no
kuriem 1115 lati izlietoti grāmatu iegādei un 285 lati preses abonēšanai.
Pēdējā gadā izmaksas komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju pagastā sastāda Ls 1.32, bet
uz vienu bibliotēkas lietotāju – Ls 5.99
Krājuma papildināšanā nozīmīgi ir dāvinājumi un ieguvumi no projektiem. Šogad
izstrādāts un atbalstīts projekts „Bērnu žūrija” un iegūtas grāmatas no Madonas novada
bibliotēkas projektiem: “Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija”
Latvijas publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās” un “Publisko
bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un
sabiedrības saliedētības veicināšanai”, diviem Varakļānu novada bibliotēku projektiem:
“Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un “Latvijas kultūras Kanona vērtību
popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās”, kopumā 48 grāmatas par Ls 256.
Dāvinājumā šogad saņemtas 50 grāmatas par summu Ls 114. Dāvinātāji ir gan fiziskas,
gan juridiskas personas. Piedaloties Grāmatu svētkos, saņemtas dāvanu kartes Ls 20 vērtībā.
Bibliotēkā pieaug pieprasījums pēc preses izdevumiem, tādēļ žurnāli tiek pasūtīti,
vadoties pēc lasītāju pieprasījuma un pieejamām finansēm. Šogad ienākuši 409 žurnāli.
Atskaites periodā žurnālu izsniegums sastādīja 42 % no kopējā izsniegumu skaita. Tas
izskaidrojams ar to, ka prese kļūst arvien dārgāka un ģimenes budžetā paliek arvien mazāk
līdzekļu tās iegādei.
Šogad bibliotēkā no avīzēm bija tikai reģiona laikraksts „Stars” un „Varakļōnīts”. Vairāk
avīzes netika pasūtītas to lielo izmaksu dēļ. Tie, kuri vēlējās, ar tām iepazinās interneta
portālā.
Arvien svarīgāku vietu ieņem starpbibliotēku pakalpojumi, jo tie spēj nodrošināt
bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem vai informācijas ar citu bibliotēku
starpniecību. Šogad tie izmantoti 59 reizes.
No kartīšu kataloga ir pāriets uz elektronisko katalogu. Iespieddarbu izsniegšana notiek
elektroniski jau no 2010.gada oktobra.
Stirnienes bibliotēkas fondā visi iespieddarbi ir ievadīti elektroniskajā katalogā, atlicis
vien salīdzināšanas darbs un galīgo rezultātu savilkšana.
Darba rādītāji par 2013.gadu :
 Lietotāji 197
 Apmeklējums 3190
 Izsniegums 4454
 Sniegtas uzziņas 102
 SBA izsniegumi 59
 Izstrādāts viens projekts
 Ņemta dalība kopējā projektā ar novada bibliotēkām
Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, ievērojami samazinās apmeklētāju skaits līdz
18 gadiem. Tam ir tendence arvien samazināties. Apmeklējumu skaits palielinājies,
pateicoties tehnoloģiju ienākšanai bibliotēkā.
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2013.gadā bibliotēkā notikuši 9 tematiskie pasākumi ( bibliotekārās stundas bērniem,
literatūras apskati „Bērnu žūrijai”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi) un izvietotas 20
izstādes – 19 plaukta izstādes un bērnu zīmējumu izstāde “Mana mīļākā grāmata”.
Izstādes ir vispopulārākā bibliotēkas publicitātes forma, efektīvs lasītāju intereses
piesaistīšanas līdzeklis. To veidošanas tematika atkarīga no dažādām aktivitātēm.
Pie galvenajām bibliotēkas darba prioritātēm ir arī uzziņu un informācijas darbs
Regulāri tiek veikts darbs pie tematisko un novadpētniecības materiālu papildināšanas.
Pavisam bibliotēkā iekārtotas 28 tematiskās mapes un 19 novadpētniecības mapes.
Aizvadītais gads bija bagāts ar ievērojamu novadnieku jubilejām. Tika sagatavotas 5
novadpētniecības materiālu izstādes.
Neatņemama darba sastāvdaļa ir arī konsultācijas. Lietotājiem netiek atteikta palīdzība
kataloga, interneta resursu, datu bāzu , nepieciešamās informācijas atrašanā.
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi – internets, bezvadu internets, printēšana, kopēšana,
skenēšana, datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, Latvijas filmu portāls –
www.filmas.lv.
Printēšana, kopēšana, skenēšana ir maksas pakalpojumi.
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.
Vasarā Stirnienes bibliotēkā izbraukuma semināra ietvaros viesojās Madonas reģiona
bibliotēku darbinieki.
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar abām novada bibliotēkām.
Šajā atskaites gadā bibliotēka ir izgājusi atkārtotu akreditāciju.
Sakarā ar pāreju uz eiro, ir izdarītas izmaiņas bibliotēkas lietošanas noteikumu
2.pielikumā.

Varakļānu Novada muzejs
1. Muzeja juridiskais statuss un izveidošanas gads
Varakļānu Novada muzejs ir sabiedrībai pieejama, pētnieciska iestāde, kas dibināta ar
Varakļānu pilsētas domes lēmumu Nr.810 (protokols Nr.57.1) no 30.01.2001., lai turpinātu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu saistībā ar Varakļānu pils kompleksa perspektīvo
izmantošanu. Muzejs ir Varakļānu Novada pašvaldības iestāde ar savu zīmogu. Muzeja
finansiālās un grāmatvedības operācijas veic pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Muzejs
akreditēts līdz 2014.gada 15.decembrim. Muzeja šifrs ir VarNM. No 2001.gada Latvijas piļu
un muižu asociācijas biedrs.
Muzeja juridiskā adrese ir: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838

2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem iestāde ir atbildīga
Muzeja misija ir popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu un iepazīstināt ar grāfa
M. Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.
Mērķi un uzdevumi:
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Muzejs veic šādas funkcijas:
1. īsteno krājuma politiku: veic krājuma veidošanu un uzskaiti; nodrošina tā
saglabāšanu un pieejamību; Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma
sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā.
2. īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku: veido zinātniskā apraksta
kartotēkas un datu bāzes; ekspozīciju un izstāžu koncepcijas; publikācijas;
3. īsteno muzeja komunikācijas politiku: veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas
pamatekspozīcijas un izstādes; uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā
muzeja mērķauditorijai atbilstošas izglītojošās programmas un citu piedāvājumu;
izglīto muzeja auditoriju ar muzejpedagoģiskajām programmām, ekskursijām,
lekcijām, pasākumiem; sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem;
pēta sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu; popularizē muzeja piedāvājumu
sadarbībā ar Varakļānu Tūrisma informācijas centru.
Muzeja darba laiks apmeklētājiem: ziemas sezonā O.T.C.P.S. no 10:00-16:00
Vasaras sezonā O.T.C.P.S.Sv. no 10:00-17:00
3. Muzeja iekšējie normatīvie akti
N.p.k.

Iekšējā normatīvā akta nosaukums

Izdošanas
datums

Izdošanas
numurs

(dd/mm/gg)
1.

Varakļānu Novada muzeja nolikums

24.09.2009.

9.7.

2.

Varakļānu Novada muzeja padomes nolikums

01.07.2009.

3.3

3.

Varakļānu Novada muzeja krājuma komisijas
nolikums

01.07.2009.

3.

Noteikumi par Varakļānu novada muzeja
krājumu

05.03.2009.

6.

Varakļānu novada muzeja iekšējās darba kārtības
noteikumi

01.09.2009.

7.

Darba drošības instrukcija

14.08.2004.

8.

Rīcības plāns ārkārtas gadījumā

30.01.2009

Krājuma darbs
Kopējais krājuma vienību skaits 2013.gada beigās:

4873

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1289

Kopējais jauniegūto vienību skaits 2013.g. :

155

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:
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28

6.1.

Nr.1

Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits:
2013. gadā finansiāli novērtēto vienību skaits:
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība LVL
Pārskata gadā finansiāli novērtēto vienību vērtība
LVL
Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude
Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits
no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits
2013.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās
tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits
Kopējais deponēto krājuma vienību skaits
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs

4873
155
7524. 21
890.20
474
4640
1273
128
706
128
68
51

Latvijas Republikas MK noteikumu „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” Nr.956
no 21.11.2006. prasību izpilde
1. Ir nodrošināti Nacionālā krājuma priekšmetu glabāšanai
noteikumu 2.pielikumā minētie apstākļi – ierīkotas modernizētas krājuma telpas;
2. Ir izstrādāts plāns par muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzību ārkārtas situācijā
3. Iekārtojot muzeja ekspozīcijas, ievērotas šo noteikumu 4. un 5. pielikumā minētās prasības
4. Atbilstoši izvietoti ugunsdzēsības piederumi un piemērota ugunsdzēsības sistēma
5. Ir izstrādāts plāns par muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzību ārkārtas situācijā
6. Muzeja ēkas un telpas nav aprīkotas ar automātisko ugunsdzēsības signalizāciju –
(līdzekļu trūkuma dēļ )
Zinātniskās pētniecības darbs
1. Grāfa M.Borha arhīva dokumentu pētniecība - apkopotas ziņas, veikts tulkojumus no
Borha arhīva iegūtajiem dokumentiem, iegūta jauna informācija, lai papildinātu
ekspozīciju par Borha dzīvi un zinātnisko darbību;
2. Izpētītas statistikas ziņas par Varakļānu tautas skolu pēc 1911.gada 18. janvāra skaitīšanas
datiem. Ir iegūta informācija par Varakļānu tautas skolas darbības uzsākšanas gadu,
skolēniem un izglītojošajām programmām;
3. Sagatavots un iespiests Varakļānu novada informatīvais ceļvedis.
4. Sagatavota un iespiesta skrejlapa par Varakļānu muižas ansambli.
5. Sagatavota un iespiesta Varakļānu muižas pils vizītkarte.
6. Uzsākta muzeja pedagoģiskās programmas “Princeses stāsts” scenārija sagatavošana
7. Uzsākta muzeja pedagoģiskās programmas “Es karā aiziedams…” scenārija sagatavošana.
Komunikācija ar sabiedrību
Muzeja apmeklējums 2013. gadā:
Apmeklējumu skaits kopā
Individuālie

2553
517
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Apmeklētāji grupās
t.sk. skolēni grupās
t.sk. ārzemnieki grupās
t.sk. pārējie grupās
Pārējie apmeklētāji
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu
skaits:

1130
453
43
634
906
1205

Muzeja pieejamība
Muzeja darba laiks apmeklētājiem: ziemas sezonā O.T.C.P.S.

no 10:00-16:00

Vasaras sezonā O.T.C.P.S.Sv. no 10:00-17:00

Dienu skaits 2013.gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:
320
Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:
1626
Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:
294
Muzejs invalīdiem ar kustību traucējumiem ir pieejams
daļēji
Redzes un dzirdes invalīdiem
nav pieejams
Muzeja izglītojošās aktivitātes
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:
Lekciju skaits muzejā:
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits:
Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:
tai skaitā muzejā:
Izstāžu skaits muzejā 2013.gadā:
t.sk.atklātas pārskata periodā
t.sk.no muzeja krājuma:
Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

27
1
3
14
14
12
12
3
3

Starptautiskā sadarbība:
Varakļāni-Varšava (Polija). Sadarbības partneris Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas
institūta (Filozofijas zinātņu doktore) PhD Jolanta Polanovska. Borhu dzimtas izpēte.
Rezultāts : Polijā izdota monogrāfija par Mihaela Borha dzīvi un zinātnisko darbību.
Muzeja infrastruktūra
Varakļānu Novada muzejs atrodas Varakļānu grāfa M.Borha pilī, kura celta no 1783.1789.gadam. Ēka ir Valsts arhitektūras piemineklis ar Nr.6484.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1298
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Muzeja telpas:
Ekspozīciju, izstāžu telpas

241

Krājuma telpas

74

Pārējās telpas

575

Informāciju tehnoloģijas
Kopējais datoru skaits muzejā 2013.gadā: 4
Administratīviem mērķiem

1

Apmeklētājiem

1

Krājuma uzskaitei

2

Ir interneta pieslēgums

4

Muzejā ir 4 darbojošies printeri
3 skeneri un 1 fotoaparāts
Darbinieki
Darbinieku skaits 2013.g. beigās - 6
t.sk. ar augstāko izglītību - 4
Finansiālie rādītāji
Ienākumi kopā (LVL): 39370.61

Ienākumi:
Iestādes ieņēmumi

Summa (LVL)

Valsts budžets
Pašvaldību budžets

36917.6

VKKF piešķīrumi
Citu vietējo fondu piešķīrumi
Ārvalstu fondu piešķīrumi
Valsts kapitālsabiedrības finansējums
Biļešu ieņēmumi

999.09

Maksas pakalpojumi

3.43

Investīcijas no valsts budžeta

1000

Sponsorējumi, ziedojumi
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Pārējie ienākumi

450.49

Izdevumi kopā (LVL):

39370.61

Kārtējie izdevumi kopā (LVL):

39370.61

Kārtējie izdevumi:
Muzeja kārtējie izdevumi

Summa (LVL)

Bruto darba samaksa

20161.47

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas 5045.85
Komunālie maksājumi

1273.98

Apsardzes izmaksas

290.4

Muzeja priekšmetu pirkumi
Pārējās izmaksas

12598.91

Saimnieciskie pasākumi
1) Izstāžu zālei veikts kosmētiskais remonts, ielikta jauna dēļu grīda un ierīkots
modernizēts apgaismojums;
2) Salabots jumta segums svinību zālei
3) Veikts kosmētiskais remonts un ierīkota jauna elektropadeves sistēma krājuma
glabātavā Nr.4
4) Sagatavota malka apkures sezonai
Akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde
1. Ieteikums
Pašvaldībai risināt jautājumu par optimālu drošības sistēmas izveidošanu
Atbilde
Muzejā no 2005.gada darbojas apsardzes signalizācija, kas nodrošina vispārēju muzeja
apsardzi, bet nav ierīkota automātiskā ugunsdrošības aizsardzības sistēma, jo muzejam
nepietiek līdzekļu.
2. Ieteikums
Pilnveidot krājuma saglabāšanas darbu, piesaistot kvalificētus speciālistus – restauratorus.
Atbilde
Muzeja krājuma priekšmetu restaurācijai muzeja budžetā nav paredzēts finansējums.
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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 800
līdz 2200). NMP brigādes darbība nav pakļauta Varakļānu veselības aprūpes centram, bet gan
valsts apvienotajam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Centra telpās ir izvietotas ģimenes ārsta prakse, 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 Nacionālais veselības dienests maksā no valsts
budžeta, 2013.gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas: 1,Izmeklējumi un
terapija: ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, rentgendiagnostika; 2. Laboratoriskie izmeklējumi;
3. Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi ; 4. Fizikālās medicīnas pakalpojumi; 5.
Speciālistu pakalpojumi: traumatologs – ortopēds un ginekologs, dzemdību speciālists.
Darbojas zobārstniecības kabinets, kurā strādā zobārsts un zobu higiēnists. Noslēgts
līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu
vecumam.
Varakļānu veselības aprūpes centram ir Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas
apliecība, nodrošināts pakalpojums - 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 2013.gadā vidējais strādājošo skaits bija divdesmit
četri.
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.
Iestādē nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā to
nosaka MK noteikumi ārstniecības iestādēm.
2013.gadā veikto manipulāciju skaits:
laboratorijā - 2627;
fizikālajā terapijā – 734;
radioloģijā – 1386;
ultrasonogrāfijā – 768,
epizožu skaits:
traumatoloģijā – 256;
ginekoloģijā – 814,
zobārstniecības apmeklējumu skaits bērniem līdz 18 gadu vecumam – 271;
dienas stacionāra apmeklējumu skaits – 1568;
veikto mājas aprūpes pakalpojumu skaits – 379;
sociālās aprūpes pakalpojumi – 37 personām.
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3.6.Sociālā palīdzība iedzīvotājiem
Pamatinformācija
Varakļānu novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā Dienests) ir
Varakļānu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbība notiek Varakļānu
pilsētas, Murmastienes pag. un Varakļānu pagasta administratīvajā teritorijā. Dienests savā
darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Varakļānu
novada domes saistošos noteikumus un lēmumus.
Dienesta darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu
praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju
palīdzēt pašiem sev. Tāpēc galvenā Dienesta funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novada pašvaldības
teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības.
Dienesta darbībā - pabalstu izmaksas, sociālie pabalsti un sociālie pakalpojumi tiek
finansēti no pašvaldības budžeta. Paralēli sociālajā likumdošanā noteiktajām funkcijām,
Dienests:
- koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
- veic finanšu uzraudzību un atskaitās par finanšu izlietojumu Domei un LR
ministrijām;
- nodrošina metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu jomā.
Dienestu vada vadītāja, kuras pakļautībā strādā deviņi darbinieki. Trīs sociālā darba
speciālisti, no kuriem divi mācās par sociālo darbinieku un vienam ir pirmā līmeņa augstākā
izglītība sociālajā jomā. Dienesta pakļautībā ir Alternatīvās aprūpes centrs, kura darbību
nodrošina seši sociālās aprūpes speciālisti un psihologs. Visi darbinieki regulāri apmeklē
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un izglītojušos dažādos seminārus. Darbs ar klientiem
tiek organizēts pēc klientu pieprasījuma principa:
- sociālā palīdzība;
- darbs ar ģimenēm un bērniem;
- darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem un cilvēkiem ar
invaliditāti;
- darbs ar cilvēkiem, kas nonākuši atkarībās;
- darbs ar personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums pašvaldības sociālajam dienestam
nosaka divus galvenos darbības virzienus: sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu .Varakļānu novada pašvaldība pašvaldībā nodrošina šādus
sociālās palīdzības pabalstus pašvaldībā:
1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2. dzīvokļa pabalsts;
3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.
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Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas
spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un tiek
realizēts kā:
1. sociālais darbs;
2. sociālās aprūpes pakalpojumi;
3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
Dienestā kopš 2010.gada notiek sociālās palīdzības administrēšanas programmas SOPA un
PERS pakāpeniska uzlabošana un iespēju izmantošana.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodrošinājums un finansiālais izlietojums
Lai saņemtu kādu palīdzību, klientam jāgriežas Dienestā pie sociālā darba speciālista
ar iesniegumu. Kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtējot personas vai ģimenes individuālās
vajadzības un pieejamos resursus, Dienests vienojoties pieņem lēmumu par piemērotāko
palīdzības veidu.
Varakļānu pašvaldība budžeta izdevumos sociālā atbalsta pasākumiem 2013. gadā
izlietojusi kopā Ls- 48793.59. No tā sociālās palīdzības pabalstiem izmantoti – Ls 41418,48,
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi- Ls 4711,58,
citos atbalsta pasākumos un kompensācijās iedzīvotājiem izmaksāti – Ls 2663.53.
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanai izmantoti- Ls 62574,35 un pašvaldības nodrošināto
sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanai izlietoti – Ls 97381,29 (skatīt 1.
tabulu).
1.tabula
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem
2012. gads
2013.gads
mērvienība Ls
mērvienība Ls
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta
pasākumiem
91836,16
48793,59
sociālā palīdzība
65230,57
4141,48
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie
no
(pirktie) sociālie pakalpojumi
3801,15
4711,58
tā
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas
iedzīvotājiem
22804,44
2663,53
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi
40337,93
62574,35
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi
94699,51
97381,29
2013. gadā Varakļānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību, kā
trūcīgās ir saņēmušas 412 personas un 173 ģimenes kopumā. No kurām 135 personas ir
nepilngadīgās personas, t.sk. bērni ar invaliditāti 14. No darbspējīgo personu skaita 194,
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strādājošas – 51 personas, nestrādājošas – 128 personas, pilngadīgas personas ar invaliditāti
un pensijas - 94 personas (skatīt 2. Tabulu).
2.tabula
Pašvaldības sociālā pabalsta saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva
Mērvienība
2012.g
2013.g
Ģimene, kurā ir bērni un viena
vai vairākas pilngadīgas
darbspējīgas personas

Ģimene, kurā ir bērni un nav
nevienas pilngadīgas
darbspējīgas personas

Ģimene, kurā nav bērnu un ir
viena vai vairākas pilngadīgas
darbspējīgas personas

Ģimene, kurā nav bērnu un nav
nevienas pilngadīgas
darbspējīgas personas

izlietotie līdz.
ģimenes

Ls
ģimeņu sk.

33334,39
118

16840,62
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personas ģim.

personu sk.

441

223

izlietotie līdz.
ģimenes

Ls
ģimeņu sk.

2294,94
23

577,43
8

personas ģim.

personu sk.
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24

izlietotie līdz.
ģimenes

Ls
ģimeņu sk.

15465,94
98

11223,7
81

personas ģim.

personu sk.

151

130

izlietotie līdz.
ģimenes

Ls
ģimeņu sk.

1283,8
20

1628,33
26

personas ģim.

personu sk.

21

32

2013. gadā Varakļānu novada pašvaldība sociālās palīdzības pabalstos ir tērējusi- Ls
41418,48. No kuriem izlietoti: Ls 14052,11 pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai, Ls
6593,14 dzīvokļa pabalstam, Ls 260 vienreizējam pabalstam ārkārtas situācijā nonākušajiem
un Ls 20513,23 citos tiesību aktos noteiktajos sociālās palīdzības pabalstos.
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1. diagramma

Sociālās palīdzības pabalstu izlietotie līdzekļi % pret kopējo pabalstu summu 2013.gadā
2012.gadā tika izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
Šie grozījumi noteica, ka pašvaldības sociālajiem dienestiem ir tiesības darbspējīgos klientus,
kuri saņem sociālo palīdzību, iesaistīt sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos, kas rada labumu sabiedrībai. Visas šīs personas saņēmušas GMI
pabalstu minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Sadarbojoties ar novada valstiskajām un
nevalstiskajām organizācijām, 24 personas sociālās palīdzības saņēmēji tika iesaistīti sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, novada labiekārtošanas
darbos. 7 gadījumos par līdzdarbības pienākumu nepildīšanu tika pārtraukta pabalsta
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksa
Aprūpes mājās pakalpojums novadā nodrošina Mobilā aprūpes grupa. Pakalpojums
paredzēts vientuļām pensijas vecuma personām un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām
ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ. Mobilajās aprūpes
grupas darbu nodrošina 4 darbinieki ar atbilstošu izglītību (3 aprūpētāji un 1 ar medicīnisko
izglītību). Kopumā gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 38 pensijas
vecuma personām un izlietoti līdzekļi Ls13484,47 apmērā.
Alternatīvās aprūpes centrs ir Dienesta struktūrvienība, kura sniedz sociālo atbalstu
un
brīvā laika pavadīšanas iespējas, bezmaksas sociālos pakalpojumus, nodrošina ar telpām
nevalstiskās organizācijas ar mērķi dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt
savas problēmas. 2013.gadā iestādi ir apmeklējuši vairāk kā 65 Varakļānu novada iedzīvotāji
(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumus. Pakalpojums ir
kļuvis ļoti pieprasīts, apmeklētāju pieraksts veido rindu jau 1 mēnesi uz priekšu. Pensionāru
biedrība un invalīdu biedrība rīkojusi savus izglītojošos un izklaides pasākumus, uzņemti
ciemiņi no citām pašvaldībām. Dienests piedalās humānās palīdzības organizēšanā un tās
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nogādāšanā pēc pasūtījuma. Uz Ziemassvētkiem vientuļajiem no pensionāru biedrības tika
sarūpētas dāvanas, kuras tālāk tika arī nogādātas pēc adresāta, kopā tās bija 62 personas.
Ar psihologa pakalpojumu Dienestā tika nodrošināts atbalsts 2 bērniem invalīdiem un
to ģimenes locekļiem, 4 pieaugušiem invalīdiem un 1 bērnam cietušais no vardarbības. Tika
organizētas divas atbalsta grupas trūcīgiem ilgstošiem bezdarbniekiem, kopā aicinot 14
cilvēkus.
Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts
budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikts 1 novada iedzīvotājs.
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā
vecumā, politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums. Rindā uz
pakalpojumu tika uzņemtas 49 personas.
Īslaicīgie sociālās aprūpes pakalpojumi Varakļānu novada pašvaldībā tiek
nodrošināti sadarbībā ar SIA ,,Varakļānu veselības aprūpes centrs”. Iedzīvotāji īslaicīgi tiek
nodrošināti ar aprūpes gultu uz laiku līdz diviem mēnešiem, kurās gada laikā uzturējās 23
novada iedzīvotāji.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz Varakļānu
novada veco ļaužu pansionāts ,,Varavīksne”, kurā uz dzīvi apmetās 12 novada iedzīvotāji.
Trim personām šāds pakalpojums tiek nodrošināts citās institūcijās.
No 2013. gada janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti
pašvaldībās, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 942 ,,Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā” var saņemt asistenta pakalpojumus dzīvesvietā. Asistents
paredzēts cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem. Dienestam, slēdzot uzņēmuma līgumus,
gadā tika nodrošināti 10 personām asistenta pakalpojumi.
Varakļānu novada pašvaldība 2012. gadā piesaistot Eiropas fonda finansējumu,
renovēja divas avārijas stāvoklī esošās dzīvojamās mājas, pārveidojot par sociālajām mājām.
2013.gada laikā šajās sociālajās mājās mitinājās 3 vientuļie pensionāri, 6 invalīdi, bāreņi,
trūcīgā persona un 3 trūcīgās ģimenes ar 9 bērniem.
2013. gadā Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests turpināja nodot „ AS
Latvenergo" dāvinājuma dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”, kur tika
mājsaimniecībām izdalītas 198 kartes. Šī dāvinājuma (ziedojuma) mērķis – celt trūcīgo un
citu sociāli mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta
kampaņu un nodrošināja iespējas nodot dāvinājuma kartes dažādām mērķa grupām .
Ņemot vērā sadzīves apstākļu pasliktināšanos daudzās ģimenēs, vecāku nolaidību un
citu situāciju pasliktinošus apstākļus paredzams, ka turpmākajos gados var nākties saskarties
ar arvien lielāku skaitu bērnu, kuriem būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. 2013.gadā
sadarbībā ar Varakļānu novada bāriņtiesu četriem nepilngadīgiem bērniem tika nolemts
piešķirt ārpusģimenes aprūpi.
Latvijas Sarkanais Krusts iesaistoties Eiropas komisijas programmas realizācijā
sniedza iespēju personām, kuras 2013. gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas
personas/ģimenes statusa piešķiršanu saņemt pārtikas produktu komplektu. Pārtikas pakas
saturs: pilnpiena pulveris ( 0,4kg) , manna ( 0,5kg), makaroni ( 1 kg), kviešu milti (1,0 kg),
tvaicēti rīsi (0,4kg), griķi (0,4kg), sautēta cūkgaļa (0,25kg). Varakļānu novadā tika izdalītas
2950 šādas pakas. Pakalpojuma nodrošinājumā tika iesaistīti bezdarbnieki no NVA.
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2014. gada darbības uzdevumi
Pēdējā gada laikā Varakļānu novadā par 1% samazināsies bezdarba līmenis.
Iedzīvotāju sociālās problēmas joprojām dinamiskas. Pie jebkurām ekonomiskām izmaiņām
parādās jaunas sociālā riska grupas. Dienestā klientu vidū palielinās ģimeņu ar bērniem.
Daudzas jaunās ģimenes ar bērniem pārceļas dzīvot pie vecākiem uz laukiem, tai skaitā arī
Varakļānu novadā. Daudz ilgstošo bezdarbnieku, cilvēku 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 ikdienas dzīvi saistītās
aktivitātes.
Dienests savai darbībai 2014. gadam ir izvirzījis vairākus uzdevumus:
 veicināt aprūpes mājās pakalpojuma attīstīšanu reģistrējot aprūpes mājās
pakalpojumu reģistrā;
 Alternatīvās aprūpes centru reģistrēt kā Varakļānu novada pašvaldības sociālā
dienesta struktūrvienību;
 turpināt nodrošināt asistenta pakalpojumus invalīdiem;
 attīstīt atbalstu ģimenēm ar bērniem- meklējot resursus sociālajam darbiniekam
darbam ar ģimenēm un bērniem vai sociālajam pedagogam;
 nodrošināt atbalsta grupas citām riska grupām;
 motivēt personas ar atkarībām iesaistīties Minnesotas rehabilitācijas programmās;
 veicināt klientu informētību un apmierinātību;
 uzlabot ar klientu saistītās informācijas/ dokumentu uzglabāšanu un apstrādi;
 attīstīt starpinstitucionālo sadarbību starp iestādēm- Dienests, bāriņtiesa, policija,
ģimenes ārsts, skola.
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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.
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.
Rezultātā, pateicoties papildus finansējumam, uzsāktie pasākumi stimulēja klientus
iesaistīties saimnieciskos darbos, klienti sāka vairāk interesēties par sabiedrisko dzīvi, kas
veicina integrāciju sabiedrībā pozitīvā virzienā, tas tika panākts izveidojot amatu sociālais
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darbinieks. Klienti apmeklē baznīcas, kā arī konfesiju pārstāvji apmeklē iestādi, sniedzot
garīgos pakalpojumus, veic izbraucienus pa Varakļānu novadu. No darbinieku puses
palielinoties minimālajam atalgojumam, 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.

2013. gadā uz 20 vietām vidējais klientu skaits 17, jo pēc LR LM SPP norādījuma, nav
atļauts pieņemt klientus virs plānoto vietu skaita. Taču mūsu kontingenta klienti slimo, brauc
ciemoties un tādējādi ik 3. dienu prombūtnē ir 1-2 klienti. Tāpēc lai pildītos gultu dienas,
būtu vajadzīgs pieņemt virs plānotajām gultām vismaz 2 klientus.
Pansionātā uz 2013. gada 1. janvārī dzīvoja 20 iemītnieki –
- 2 iemītnieki iestājās ( no Varakļānu pagasta).
- 1 iemītnieks izstājās
- 3 iemītnieki miruši ( no Varakļāniem)
Pansionātā uz 2014. gada 1. janvāri dzīvo 18 iemītnieki.
Budžeta līdzekļi tiek izmantoti tikai apakšprogrammas mērķu izpildei. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, šie rādītāji nav izmainījušies.
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.
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 Ls 1,60, medikamentus Ls 0,49
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 .
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Lai sekmīgi izpildītu iestādei nospraustos mērķus, ir jābūt kompetentiem, izglītotiem
darbiniekiem. 2013. gadā pansionāta 5 aprūpētājas sanitāres saņēma apliecības par mācībām
kursos: „Aprūpētāja darbs ar klientiem ar psihiskām saslimšanām”;” Darbs ar klientiem
krīzes situācijās”; „Aprūpētāja darbs ar agresīviem un depresīviem klientiem”; „Minimālās
higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. Uz dažādiem kursiem, semināriem un mācībām
rajona mērogā izbrauca 80% darbinieku.
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.
Šajā gadā pansionātā notika vairāki kultūras pasākumi. Pirms Ziemassvētkiem
viesojās Seržanu krīzes audžubērnu ģimene no Bauskas ar muzikālu koncertu, pirms
Lieldienām- Varakļānu vidusskolas jaunieši ar muzikālu programmu.
Tika svinētas vairākas jubilejas, kurās ar saviem priekšnesumiem uzstājās seniordeju
grupa “Vēlziedes” un senioru ansamblis “Sidrablāses”.

Attēlā senioru ansamblis “Sidrablāses”
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Dzimšanas dienu svinībās biežs viesis ir ansamblis „Reversium”

Attēlā mūziķi no Stirnienes

Divos mēnešos reizi pansionātā ar savu repertuāru uzstājas dažādas mākslinieku
grupas.
Pansionāta iemītnieki Adventes noskaņā paši savām rokām veido Adventes vainagus.

Attēlā pansionāta iemītnieki pin Adventes vainagu
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Pirms Ziemassvētkiem pansionāta iemītnieki gatavo piparkūkas.

Attēlā pansionāta iemītnieces veido piparkūku figūras

Ziemassvētkos iestudēta Skaidrītes Kaldupes ludziņa „Zvaigžņu krūze”, kur
pansionāta iemītnieki iejūtas dažādās lomās.
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Attēlā sociālā darbiniece Daiga Smeltere un pansionāta iemītnieki ludziņas laikā
Ziemassvētku vecītis katram pansionāta iemītniekam pēc dzejoļa skaitīšanas izdala dāvanas.

Attēlā Ziemassvētku vecītis un pansionāta iemītnieki
Uz pansionātu tika uzaicināti Varakļānu novada daiļamatieri ar rokdarbu izstādi.
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Attēlā daiļamatieru rokdarbu izstāde

Attēlā pansionāta iemītniece Genovefa Sviklāne

Attēlā pansionāta darbinieku un iemītnieku kopbilde

Pirmajā rindā no kreisās Anna Sondore, Agris Sondors, Paulīna Vintiša, Antoņina Broka,
Sholastika Slūka, Genovefa Sviklāne, Helēna Sārna, Voldemārs Salinieks.
Otrajā rindā no kreisās medmāsa-Anda Mestere, sociālais darbinieks- Daiga Smeltere,
pansionāta vadītāja- Ilga Mestere, pavāre- Anna Tāraude, aprūpētāja- Janīna Latkovska,
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Anna Zepa, Antoņina Putniņa, Agnese Garanča, Olga Seržāne, Pēteris Leimanis,, Aleksandrs
Bogdanovs, Arnolds Seržans, lietvede- Marija Sčucka, pavāre- Līvija Strode, aprūpētājaGenovefa Pelša, veļas pārzine- Velta Onufrijeva.

Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
Naudas plūsma
(latos)

Nr.p.k.

Nosaukums

2013. gada
plāns

Izmaksa uz vienu
Izmaksa uz
vienu iemītnieku iemītnieku mēnesī
gadā

1.

Atalgojumi

41290

2064,50

172,04

2.

Sociālais nodoklis

9948

497,40

41,45

3.

Komandējumi

70

3,50

0,29

4.

Pakalpojumi

10059

502,95

41,91

4.1.

pasta, telefona u.c. Sakaru
pakalpojumi

230

11,50

0,96

4.2.

izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

9050

452,50

37,71

4.3.

ar iestādes pārstāvību saistītie 304
pakalpojumi

15,20

1,27

4.4.

remontdarbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi

275

13,75

1,15

5.

Citi pakalpojumi

38

10,00

0,83

6.

Izdevumi par elekroenerģiju

19140

957,00

79,75

6.1.

biroja preces un inventārs

390

19,50

1,63

6.2.

kurināmais un enerģētiskie
materiāli

400

20,00

1,67

6.3.

Zāles, ķimikālijas,

3000

150,00

12,50
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laboratorijas preces
6.4.

kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli

3100

155,00

12,92

6.5.

valsts un pašvaldību aprūpē
un apgādē esošo personu
uzturēšana

938

621,50

51,04

Izdevumi kopā

80507

4025,35

335,45

Mūsu adrese :
Rēzeknes iela 1, Varakļāni
Varakļānu novads LV 4838
Telefons/ fakss :
64866530 vadītājai
e-pasta adrese : ilga37@inbox.lv
3.7.Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietu, kā arī ar audžuģimenēm
saistīto jautājumu kārtošana.
Varakļānu novada bāriņtiesā (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 2013.gadā darbu turpina
organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Dalecka. Savus amata pienākumus
turpina pildīt bāriņtiesas locekļi Lilita Skurule, Zanda Broka, Līga Mālniece, bāriņtiesas
sekretāres pienākumus veic Ināra Laura.
Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, savas kompetences ietvaros sadarbojas ar
sociāliem dienestiem, valsts probācijas dienestu, valsts un pašvaldības policiju, skolām,
pirmskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām, lai
nodrošinātu bērnu un rīcības spēju ierobežoto personu intereses.
2013.gadā bāriņtiesa pieņēmusi divdesmit piecus (25) lēmumus.
No tiem seši (6) lēmumi pieņemti saistībā ar vecāku aizgādības jautājumiem, kā
rezultātā viens (1) bērns atgriezts viena vecāka aprūpē. Par vecāku pienākumu nepildīšanu un
apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai pieņemts viens (1) bāriņtiesas priekšsēdētājas
vienpersonisks lēmums. Sakarā ar to, ka vecāki nesadarbojas ar sociālo dienestu un nepilda tā
dotos uzdevumus, pieciem (5) vecākiem 2013.gadā nevarēja atjaunot aprūpes tiesības.
2013.gadā ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenēs, institūcijās) kopumā atradās
seši (6) bērni no četrām ģimenēm.
Divos (2) gadījumos lemts par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākiem, bet
aizgādības tiesības nav pārtrauktas.
Pieņemts viens (1) lēmums par aizbildnības nodibināšanu diviem (2) bērniem sakarā ar
aizgādības tiesību atņemšanu viņu vecākiem. Pieņemts viens (1) lēmums par bērna
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ievietošanu audžuģimenē un viens (1) lēmums par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Viens (1) lēmums pieņemts, atlaižot aizbildni
no pienākumu pildīšanas, sakarā ar aizbilstamā bērna pilngadības sasniegšanu.
2013.gadā pieņemti divi (2) lēmumi par bērnu ciemošanos pie vecākiem dzīvesvietās,
kuriem pārtrauktas aprūpes tiesības. Bērna mantisko tiesību un interešu aizsardzības
jautājumos, bāriņtiesa pieņēmusi piecus (5) lēmumus.
2013.gadā bāriņtiesa pārrauga septiņu (7) aizbildņu darbību pār astoņiem (8)
aizbildnībā esošiem bērniem.
Varakļānu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas četras (4) audžuģimenes, kuras savās
ģimenēs ir uzņēmušas sešus (6) Varakļānu novada bērnus. Sadarbībā ar Kārsavas novada
bāriņtiesu 2013.gadā bāriņtiesa turpina sekot divu (2) bērnu dzīves apstākļiem audžuģimenē
Malnavas pagastā, sadarbībā ar Ciblas novada bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību diviem
(2) bērniem audžuģimenē ievietotiem Felicianovas pagastā, sadarbībā ar Ļaudonas
bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār vienu (1) audžuģimenē ievietototu bērnu Ļaudonas
pagastā un sadarbībā ar Balvu novada bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār vienu (1)
audžuģimenē ievietotu bērnu Kubulu pagastā.
Bāriņtiesa pārrauga piecu (5) aizgādņu darbu pār piecām (5) aizgādnībā esošām
personām.
Ekonomiskā situācijas pasliktināšanās valstī ir ietekmējusi to, ka ļoti daudzi vecāki
dodas strādāt uz ārzemēm un bērni tiek atstāti vecvecāku vai ģimenes draugu uzraudzībā.
Bāriņtiesa pieņēmusi tikai vienu (1) lēmumu par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas
personas aprūpē un uzraudzībā.
Pārstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, bāriņtiesa 2013.gadā
piedalījās sešās (6) sēdēs Madonas rajona tiesā.
Iesniegti divi (2) prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
un seši (6) prasības pieteikumi maza apmēra prasībām par uzturlīdzekļu piedziņu.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par sešām (6) ģimenēm, kurās
netiek pienācīgi nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas astoņdesmit četras (84) aktīvas lietas, no tām pārskata
gadā ierosinātas piecpadsmit (15) lietas. Nav iespējams detalizēti uzskaitīt ikdienā paveikto
darbu – veiktās sarunas ar klientiem, protokolus par saņemto informāciju, pieprasītās un
saņemtās informācijas izvērtēšanu un apstrādi, dzīvesvietas apsekošanas aktus un sarunu
protokolus.
2013.gadā bāriņtiesa sava novada teritorijas iedzīvotājiem sniegusi divi simti
astoņdesmit sešus (286) pakalpojumus apliecinājumu un citu Bāriņtiesu likumā noteikto
funkciju veikšanā, iekasējot valsts nodevas Ls 1642,80 (vienu tūkstoti seši simti četrdesmit
divi lati 80 santīmi). Bāriņtiesā 2013.gadā tika veiktās notariālās darbības: testamenti – astoņi
(8), nostiprinājuma lūgumi – sešdesmit astoņi (68), pilnvaras – astoņdesmit trīs (83),
apliecinātie iesniegumi un vienošanās – četrdesmit (40), apliecinātie līgumi un citu darījumu
dokumenti – trīsdesmit divi (32), kā arī tika apliecinātas kopijas un sagatavoti darījuma akta
projekti (pirkuma līgumu sagatavošana zemnieku saimniecībām, lauksaimniecības tehnikas
iegādei).
Ņemot vērā ievērojamas daļas iedzīvotāju materiālās un sociālās problēmas, darbs ir
pietiekami apjomīgs un sarežģīts.
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3.8. Civilstāvokļu aktu reģistrācija
Dzimtsarakstu nodaļa
2010.gada 9.septembrī izveidota Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa, kurā
apvienotas Varakļānu pagasta, Murmastienes pagasta un Varakļānu pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas.
Vēsturiski Dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas 1994.gada 1.janvārī.
Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 07.09.2009. ir Rita Upeniece
un līdz 02.09.2011. vietniece bija Marija Strode (mirusi 02.09.2011.). Ar 2012.gada 1.maiju
par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci apstiprināta domes priekšsēdētāja Modra
Vilkauša. Ar 2013.gada 27.jūniju M.Vilkauša atbrīvota no Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces amata.
Varakļānu pagastā
Statistika
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
Laulību reģistri

2

2

2

2

1

3

/baznīcā noslēgtas/

1

1

1

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.
Laulību reģistri

2

2

2

1

3

1

1

/baznīcā noslēgtas/

1
1

Dzimšanas reģistri

10

15

12

10

4

10

10

1

Miršanas reģistri

20

26

20

17

15

22

15

14
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Murmastienes pagastā
Statistika
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
Laulību reģistri

4

1

1

4

1

2

2

3

Dzimšanas reģistri 7

13

9

14

20

10

8

11

Miršanas reģistri

22

20

18

19

16

13

14

18

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Laulību reģistri

-

2

2

1

3

3

1

1

Dzimšanas reģistri 7

11

8

8

6

8

6

3

Miršanas reģistri

16

15

18

10

19

19

7

9

Varakļānu pilsētā
Statistika
1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
Laulību reģistri

6

6

8

2

1

3

10

1

/baznīcā noslēgtas/

9

14

18

14

10

12

7

5

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.
Laulību reģistri

2

4

2

7

4

5

5

-

/baznīcā noslēgtas/

12

14

9

17

4

7

13

3

Dzimšanas reģistri

15

17

14

8

19

18

9

11

Miršanas reģistri

33

37

26

39

42

33

38

14
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Statistika
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Laulību reģistri

3

4

9

9

6

/baznīcā noslēgtas/

1

3

7

5

2

Dzimšanas reģistri

10

19

28

21

21

Miršanas reģistri

19

46

41

54

59

Varakļānu pagasts
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dzimšanas reģistri

4

4

3

4

6

Miršanas reģistri

5

9

9

10

18

Varakļānu pilsēta
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dzimšanas reģistri

3

12

18

13

11

Miršanas reģistri

13

28

18

28

31

Murmastienes pagasts
2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dzimšanas reģistri

3

3

6

4

3

Miršanas reģistri

0

7

13

12

9

Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām ir satraucoši – nomirst vairāk nekā
piedzimst. Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs.
Regulāri tiek sniegtas atskaites un ziņojumi Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas
Dzimtsarakstu departamentam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai,
2.Zemessardzes novada Zemessardzes 25.kājnieku bataljona Rezerves personāla uzskaites
nodaļai, Slimību profilakses un kontroles centram, iestādēm pēc pieprasījuma.
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IEDZĪVOTĀJI
Uz 01.01.2013. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3796
/Murmastienes pagasts – 822, Varakļānu pagasts – 865, Varakļānu pilsēta - 2109/.
Uz 31.12.2013. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3712
/Murmastienes pagasts – 808, Varakļānu pagasts – 844, Varakļānu pilsēta - 2060/.

Varakļānu pagasts
Iedzīvotāju skaits 865
Dzimums
Sievietes

445

Vīrieši

420
Pilsonība

Pilsonis

849

Nepilsonis

16
Tautība

Latvietis

826

Krievs

28

Lietuvietis

3

Baltkrievs

1

Polis

1

Ukrainis

1

Komiete

1

Vācietis

1

Mariete

1

Neizvēlēta

1

Nezināma

1
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Varakļānu pilsēta
Iedzīvotāju skaits 2109
Dzimums
Sievietes

1234

Vīrieši

875
Pilsonība

Pilsonis

2049

Nepilsonis

60
Tautība

Latvietis

1900

Krievs

151

Ukrainis

14

Polis

7

Baltkrievs

15

Lietuvietis

5

Ebrejs

2

Vācietis

2

Marietis

1

Udmurts

2

Neizvēlēta

9

Nav norādīta

1

Murmastienes pagasts
Iedzīvotāju skaits 822
Dzimums
Sievietes

398

76

Vīrieši

424
Pilsonība

Pilsonis

809

Nepilsonis

13
Tautība

Latvietis

784

Krievs

19

Lietuvietis

4

Polis

3

Nenoteikta

10

Neizvēlēta

2

Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 01.01.2013.

Bērni

Bērni

no 0-6 gadiem

un jaunieši no 7-18

Murmastienes pagasts

42

97

139

Varakļānu pagasts

37

121

158

Varakļānu pilsēta

103

225

328

Skaits

182

443

Murmastienes pagasts

Kopā

Iedzīvotāji
Iedzīvotāji
līdz
darbapējas
darbaspējas vecumā
vecumam

Iedzīvotāji
Kopā
pēc
darbaspējas
vecumā

112

187

535

77

834

Varakļānu pagasts

116

577

189

882

Varakļānu pilsēta

247

1287

573

2107

Skaits

475

2399

949

3.9.Sabiedriskā kārtība
2013.gadā novada teritorijā kārtību nodrošināja Valsts policijas, Vidzemes reģiona
pārvaldes, Madonas iecirkņa, Kārtiības policijas iecirknis kurš apkalpo arī Varakļānu pilsētu,
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.

3.10. Būvniecības pārzināšana. Zemes izmantošanas un apbūves
kārtības nodrošināšana
Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam izstrādāts 2012.- 2013
gadā,Varakļānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar uzņēmumiem SIA “Geo Consultants” un
SIA „Nagla IF”, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Varakļānu novada teritorijas plānojums,
saskaņā ar likumu, ir Varakļānu novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments ar 12
gadu perspektīvu. Teritoriālai plānojums stājies spēkā 10.02.2014. Plānojuma prasības ir
saistošas, izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus, uzsākot jebkura zemesgabala
sadalīšanu, apvienošanu, transformāciju, robežu pārdalīšanu, zemes dzīļu izmantošanu, kā arī
būvniecību, inženierkomunikācijas teritoriju labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību
veikšanu novada teritorijā. Plānojuma paskaidrojuma rakstā ietverti spēkā esošo atsevišķo
administratīvo teritoriju teritorijas plānojumu izvērtējums, teritorijas plānojuma projekta
risinājumu apraksts un tāatbilstība Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030.
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.
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Varakļānu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā uz 2014.gada 1.janvāri
ir 1128.1 ha zemes.
Zeme
Mežaudze
Karjeri
Augļu
Kopā
ha
dārzi
ha
ha
ha
ha
Varakļāni

182.2

28.1

-

1.0

211.3

Varakļānu
pagasts

421.4

194.0

13.3

0.4

629.1

Murmastienes
pagasts

274.4

7.7

3.5

2.1

278.7

Kopā novadā

878.0

229.8

16.8

3.5

1128.1

(pilsēta)

3.11.Novada domes vēlēšanu organizēšana
Varakļānu novadā tika ievēlēta novada vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkņi –
Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē – attiecīgi darbosies 3 iecirkņu vēlēšanu komisijas.

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 turpina 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.
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5. Projekti Varakļānu novada pašvaldībā 2013.gadā
Varakļānu novada pašvaldība 2013. gadā
ieviesa ar ES struktūrfondu
līdzfinansējumu 5 projektus.
Pilnībā realizēti 2013 gadā ir šādi projekti:
1. Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Projekta
ietvaros tiks izstrādāts teritorijas plānojums, attīstības plāns un ilgtspējīga
attīstības stratēģija. Projekts tika īstenots līdz 2013.gada 31.decembrim. Projekta
kopējās izmaksas 50 981,71 EUR, pašvaldības finansējums 4118,25 EUR.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā realizējam projektu :
1. Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana.
Projekta ietvaros ir piesaistīti divi speciālisti- sociālais darbinieks pansionātā un
vecākais datortīklu administrators. Projekts tiks ieviests līdz 2014.gada
15.maijam. Projekta izmaksas 26 323,13 EUR, 100% Eiropas finansējums.

Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā tiek realizēti šādi projekti:
 Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā- veikta puspagrabtelpu pārbūvi par peldbaseinu
ar palīgtelpām. Rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2014.gadā februārī. Projekta
kopējās izmaksas 159 416,11 EUR, pašvaldības finansējums 75 460,98 EUR.
 Pilsētas laukuma labiekārtošana—paredz labiekārtot publiski pieejamu teritoriju
pilsētas centrā. Rekonstrukcijas darbi tiks īstenoti 2014.gadā.
Centrālā finanšu un līguma aģentūra administrē:
 Ūdenssaimniecības attīstības Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes
ciemā 2 kārta. Projekta kopējās izmaksas 161394,07 EUR, projekts tiks īstenots līdz
2015.gadam.

80

