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IEVADS 

Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija ir ilgtermiņa   attīstības plānošanas   dokuments,   kur noteikts   ilgtermiņa   attīstības   

redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un perspektīvas. Attīstības stratēģija sastādīta ar mērķi nodrošināt Varakļānu muižas pils 

saglabātību un pieejamību plašai sabiedrībai.  

Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija izstrādāta pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”, LR MK noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi 

degradējoša objekta statusa piešķiršanu” no 26.08.2003., saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada “Varakļānu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2030” un Varakļānu Novada muzeja vidēja termiņa muzeja darbības stratēģija 2015.-2019.gadam. Varakļānu muižas pils 

attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam balstās uz pašreizējās situācijas analīzi, tā definē pils misiju un ir vērsta uz vīzijas sasniegšanu. 

Izstrādājot muižas pils attīstības stratēģiju ir ņemts vērā juridiskais statuss, finanšu resursi un iespējas. 

Veiksmīga attīstības stratēģijas īstenošana un misijas realizēšana veiks lielu lomu Valsts kultūras pieminekļa un kultūrvides 

saglabāšanā, sekmēs pils materiāltehniskās bāzes un tūrisma attīstību, kā arī sociālekonomisko izmantošanu un pieejamību plašai sabiedrībai. 

Varakļānu muižas pils stratēģija sastāv no sekojošām daļām: 

1. Esošās situācijas analīze. 

2. Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa misija. 

3. SVID analīze 

4. Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa darbības mērķu un prioritāro uzdevumu definējums. 

5. Informācija par valsts aizsargājamā arhitektūras pieminekļa darbības rezultātiem. 

6. Informācija par publicitātes pasākumiem. 

7. Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa ilgtspējas pamatojums. 

 

 

 

 

http://www.varaklani.lv/11486
http://www.varaklani.lv/11486
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1. Esošās situācijas analīze 

Varakļānu muižas pils raksturojums, tās loma sabiedrībā.   
 

Varakļānu muiža jau 15.gs. otrajā pusē piederēja Baltijā pazīstamai Borhu dzimtai, kura jau 13.gs. līdz ar krustnešiem ieceļo Livonijā 

un laika gaitā pārpoļojas. Viens no šīs dzimtas – Bernds Borhs bija Livonijas ordeņa mestrs no 1472. līdz 1483. gadam. Varakļānu īpašumi 

Borhu dzimtai piederējuši jau 16.gs., bet pirmais zināmais muižas īpašnieks ir Jans Andreass Jozefs fon der Borhs (1713-1780) – Polijas 

karalistes lielkanclers, kurš saimniekoja vēl arī Preiļu, Vārkavas, Galēnu, Stirnienes, Pasienes u.c. muižās. J.A.J Borham laulībā ar Ludvigu 

Zībergu dzimuši divi dēli, no kuriem viens – Mihaels Jans Borhs (1753-1811) mantoja Varakļānu muižu. Varakļānu muižas pils celta no 

1783. – 1789. gadam pēc Latgalē uzaicinātā itāļu arhitekta Vinčenco Macotti projekta Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon 

der Borham, kurš 18.-19. gs. bija nozīmīga persona – Polijas Seima loceklis, ievērojams dabaszinātnieks – studējis mineraloģiju, ģeoloģiju, 

interesējies par literatūru un mākslu. Varakļānu muižas pils saista ar saskanīgiem izmēriem, ar skaidrām formām un cildenu vienkāršību. 

Efektīga pārsteiguma vietā šī celtne uzrunā ar harmoniska miera noskaņu. Pils izceļas kā izcils un agrīns klasicisma stila paraugs Latvijas 

būvmākslā. Par muižas ansambļa celtniecības laiku liecina uzraksts uz muižas pils ziemeļu puses fasādes „Inchoatum anno 1783-1789 

perfectum” (uzsākta 1783, pabeigta 1789). Tās dienvidu fasādi rotā uzraksts „Virtute duce - Deo favente - Comite Fortuna” (Tikuma vadīti - 

Dieva labvēlībā - Laimei līdznākot). Kādreiz pils centrālajai daļai bijis arī tornis ar galeriju, kurš gājis bojā 20.gs. sākumā.  Senākais pils izskats 

ir redzams mākslinieka Napaleona Orda 1875. gada akvarelī, kur Varakļānu pils redzama ar torni. 1 20.gs. gadsimta sākumā Varakļānu muiža 

pieder kņazei Terēsei Sapiego, dzimušai Sanguško, pēdējai Borhu dzimtas atvasei, kas zināma varakļāniešiem. Pēdējais muižas pārvaldnieks 

ir Zdislavs Bartels de Vaidentols. Šajā laikā jau nobriest un sāk risināties notikumi, kuru rezultātā pienāca gals grāfu Borhu 400 gadu ilgajai 

saimniekošanai Varakļānu novadā uz visiem laikiem. Pirmā Pasaules kara laikā Varakļānu muižas pilī tiek izmitināti kavalērijas karavīri. No 

1921.gada muižas pils pāriet Latvijas Izglītības ministrijas īpašumā un ēkā tiek iekārtota Varakļānu Valsts ģimnāzija. II Pasaules kara laikā 

pilī tiek iekārtots vācu armijas hospitālis un štābs. No 1941.gada skola iegūst Varakļānu vidusskolas statusu līdz pat 1960.gadam. 1959.gadā 

skolas ēkai nomainīts dakstiņu jumtu pret skārda, Iekštelpās tika pārmūrētas podiņu krāsnis pret apaļajām metāla. Centrālajai daļai nomainītas 

koka vītņveida pret betona kāpnēm. No 1962.gada līdz 1974.g. pilī tika iekārtoti dzīvokļi skolotājiem. Daļu pils aizņēma skolas internāts un 

zēnu darbmācības kabinets, kā arī sporta piederumu noliktava. Internāts pilī bija līdz 1995.gada rudenim, kad ūdens un kanalizācijas trūkuma 

dēļ to pārcēla uz Varakļānu pamatskolas telpām. 1980-to gadu vidū ilgāku laiku pilī apmācīja 6-gadīgos bērnus. 1980-tajos gados tika uzsākti 

                                                           
1 Varakļāni- muiža un tās saimnieki gadsimtu gaitā., J.Zilgalvis, žurnāls” Mākslas vēsture un teorija,2013/16”, LMA Mākslas vēstures institūts, Rīga, 2013. 
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pils iekonservēšanas darbi. Tanī laikā krāsoja arī skārda jumtu. Nedaudz vēlāk notika pils iekštelpu kapitālremonts. Kapitālremonta ietvaros 

pārmūrēja vairākas krāsnis, laboja grīdas un nomainīja durvis un logus ziemeļu pusē.  

Varakļānu muižas pils ir Valsts Kultūras piemineklis ar aizsardzības Nr.6484. No 2008.gada ir Varakļānu novada pašvaldības īpašums. 

No 2000.gada ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Muižas pilī no 1997.gada darbojas Varakļānu novada muzejs, kas ir sabiedrībai 

pieejama, pētnieciska iestāde un ir pakļauta Varakļānu novada pašvaldībai (dibināts ar Varakļānu pilsētas domes lēmumu Nr. 810 no 

30.01.2001.).  

Vadības struktūra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varakļānu Novada muzejs darbojas saskaņā ar muzeja nolikumu, attīstības stratēģiju 2014.-2015.gadam, ievēro Varakļānu novada 

pašvaldības rīkojumus. Muzejs ir akreditēts (LR Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība Nr.80AA ).  No 2009.gada muižas pilī ir ierīkots 

un darbojas Tūrisma Informācijas centrs, kurš darbojas saskaņā ar Varakļānu Novada muzeja nolikumu un tam kopējo muzeja budžetu. 

Muzeja funkcijas un uzdevumi 

Muzeja misija ir: popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu un iepazīstināt ar grāfa M. Borha un citu ievērojamu personību 

lomu novada vēsturē. 

Muzejs veic šādas funkcijas:  

1. īsteno krājuma politiku: veic krājuma veidošanu un uzskaiti; nodrošina tā saglabāšanu un pieejamību;  

2. īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku: veido zinātniskā apraksta kartotēkas un datu bāzes; ekspozīciju un izstāžu koncepcijas, 

publikācijas; 

Varakļānu novada dome 

 

Domes priekšsēdētājs  

 

Izpilddirektors 

Iestādes vadītājs 
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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. 

Varakļānu Novada muzeju vada muzeja vadītāja, kura nosaka muzeja darbības stratēģiju, saskaņo to ar pašvaldību un atbild par muzeja 

darbību kopumā,  sagatavo muzeja budžeta projektu nākamajam budžeta gadam un nodrošina muzejam piešķirto līdzekļu sadales lietderību, 

sastāda štatu sarakstu un saskaņo ar pašvaldību, pieņem darbā un atbrīvo no darba muzeja darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus un 

atalgojumu apstiprinātā algas fonda ietvaros, saskaņā ar LR Darba likumu. Vadītājas padotībā strādā seši darbinieki:  

1. krājuma glabātāja – atbild par krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; 

2. izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja – atbildīga par viesu uzņemšanu muzejā, veido muzeja pedagoģiskās 

programmas un vada tūrisma informācijas centru;  

3. dokumentu sistēmu vadītāja – atbild par datu ievadīšanu NKK sistēmā un muzeja arhīvu;  

4. apkopēja – veic telpu uzkopšanu, telpaugu aprūpi un gādā par apkārtnes tīrību; 

5. remontstrādnieks – veic nepieciešamos remontdarbus muzeja telpās u.c. 

6. krāšņu kurinātājs – ziemas sezonā ar malku apkurina muzeja telpas, vasarā gādā par teritorijas sakopšanas darbiem un malkas 

sagatavošanu nākošajai apkures sezonai.  

Varakļānu Novada muzeja organizatoriskā struktūra: 

 

 

 

 

 

 

 

Varakļānu Novada muzejs vadītāja 

Krājuma glabātāja 

Dokumentu sistēmu 

vadītāja 

Izglītojošā darba un darba 

ar apmeklētājiem vadītāja 

Remontstrādnieks 

Krāšņu kurinātājs 

Apkopēja 
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Finanšu izmaksas un administratīvo efektivitāti garantē  domes struktūrvienība - centralizētā grāmatvedība. Varakļānu Novada 

muzejam finansējumu piešķir novada pašvaldība saskaņā ar budžeta pieprasījumu un tam ir kopējais norēķinu konts bankā. 

Muzeja finanšu līdzekļus veido:  

- Varakļānu novada domes budžeta finansējums,  

- fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

- projektu konkursos iegūtie līdzekļi.  

Varakļānu novada domes budžeta finansējums muzejam ir paredzēts: 

- muzeja un TIC darbības nodrošināšanai - ēku uzturēšanai, restaurēšanai un remontam; 

- telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem; 

- muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām) un saglabāšanai (mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja 

priekšmetu konservācijai un restaurācijai); 

- muzeja un muzeja krājuma fiziskajai drošībai (apsardzei, ugunsdrošībai); 

- muzeja personāla algošanai; 

- muzeja krājuma izpētei un izmantošanai; 

- starptautiskajai sadarbībai.  

Ziedojumi un dāvinājumi tiek ieskaitīti Varakļānu pašvaldības speciālajā bankas kontā ar mērķa norādi un tiek izmantoti tikai konkrētiem 

mērķiem. Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā un tiek izlietoti tikai muzeja darbības attīstīšanai, 

t.sk., darbinieku kvalifikācijas celšanai.  

Varakļānu Novada muzejs apdzīvo Varakļānu muižas pils lielāko daļu. Visas muzeja telpas tiek apsildītas ar malkas apkures krāsnīm.  

Lai apkurinātu visas telpas nepieciešams sagatavot  vairāk kā 150 m3 malkas gadā. No dienvidu puses, centrālajā daļā, pirmā stāva foajē, tiek 

uzņemti ciemiņi. No centrālās ieejas pa labi taisnstūra iegarena galerija, kurā iekārtota izstāžu zāle. Tajā tiek rīkotas dažādas mākslas, daiļamata, 

tematiskās u.c. izstādes. Gada laikā notiek aptuveni 8 – 10 izstādes. Aiz izstāžu zāles tālāk atrodas lielā svinību un konferenču zāle, kurā 

regulāri tiek rīkoti dažādi koncerti, muzeja tematiskie pasākumi, kā arī zāle tiek izīrēta semināru, konferenču rīkošanai un saviesīgiem 

pasākumiem. No ieejas pa kreisi ienākam restaurācijas zālē, kurai pilnībā ir atsegtas sienas ar vēsturiskiem 18.gs.sienu gleznojumiem – 

freskām. 2001.gadā sienu gleznojumus ir apsekojusi VKPAI un tos novērtējusi kā nozīmīgus mākslas darbus, kas atbilst 18.gs klasicisma stila 

interjera dekoratīvajai mākslai. No 2003.gada šajā zālē norit fresku restaurācijas darbi. Tos veic restaurators-vecmeistars Astičš Staņislavs.  
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Tālāk aiz restaurācijas zāles atrodas muižas pils kapela un telpa muzeja pedagoģisko programmu norisei, kā ari palīgtelpas muzeja 

inventāra novietošanai. Telpā uz ziemeļu pusi ir iekārtots Tūrisma informācijas centrs, pārējās telpas daļēji tiek izmantotas saimnieciskām un 

noliktavu vajadzībām. Ēkas pirmais stāvs ir vismitrākais, jo nav veikti pamatu nostiprināšanas un lietusūdeņu novadīšanas darbi. 

 

 

 

 
 

 

 

Ēkas I stāva plāns un izmantotās telpas muzeja vajadzībām:        - foajē un kāpņu telpa uz otro stāvu,      - izstāžu zāle,        - 

svinību un konferenču zāle,     - restaurācijas zāle,       - pils kapela,      - TIC,      - palīgtelpas un noliktavas 
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Ēkas otrajā stāvā atrodas muzeja administrācijas telpas, mazā VIP zāle viesu uzņemšanai un ierīkotas pastāvīgās vēsturiskās 

ekspozīcijas. Otrā stāva telpās ir konstatēti 18.gs sienu apgleznojumi.  Pils rietumu un austrumu fasādes telpas pagaidām nav apdzīvotas, jo 

nav atrisināts ūdensvada un apkures jautājums.  

 

R A 

 

 

Ēkas II stāva plāns un izmantotās telpas muzeja vajadzībām:      - palīgtelpas,      - muzeja ekspozīciju zāles,       - muzeja 

administrācijas telpas,       - istaba jaunlaulātajiem,       - VIP zāle,         - WC  
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Ēkas III stāvā ir iekārtots un modernizēts muzeja krājums. Trešais stāvs šobrīd ir vispiemērotākais klimata nodrošināšanai muzeja 

krājuma glabātavā. 

 

Trešā stāva plāns un izmantotās telpas muzeja krājuma glabāšanai:        - muzeja krājuma glabātava. 
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Pieejamības nodrošināšana 

Interesenti var saņemt informāciju par muzeju un tā pakalpojumiem dažādos interneta portālos un mājas lapās: Varakļānu mājas lapā: 

www.varaklani.lv ; www.vietas.lv ; www.pilis.lv ; www.muzeji.lv ; www.1188.lv ; www.madona.lv ; www.precos.lv ; www.tournet.lv; 

www.draugiem.lv, www.facebok .lv; 

a) Informācija vietējā laikrakstā „Varakļōnīts”, „Stars”, „Vietējā Avīze”. 

b) Afišas uz ziņojumu dēļiem pilsētā un novadā; 

c) Informācijas nodošana caur draugiem, paziņām, sapulcēs u.c. 

d) Norādes uz muzeju. 

Muzejs apmeklētājiem pieejams: vasaras sezonā: otrdien – svētdien 10:00 – 16:00, ziemas sezonā: Otrdien - sestdien  10:00 - 16:00 

     

Muzeja platība 

Kopējā muzeja teritorija ieskaitot apbūves laukumu (m2 )      - 1298 

Kopējā muzeja telpu platība (m2)                 -   890; 

t.sk. ekspozīciju un izstāžu zāles (m2)    -   389; 

krātuvju telpas  (m2)     -    74; 

pārējās telpas (m2)        -   427 

Ēkas tehniskais stāvoklis  

Varakļānu muižas pils celta no 1783-1789.gadam pēc itāļu arhitekta Vinčenco Mazotti projekta, ievērojamam dabaszinātniekam, literātam un 

Polijas valsts darbiniekam, grāfam Mihaelam von der Borham. Daudzu gadsimtu laikā Varakļānu muižas pils ir pārcietusi dažādas laikmetu 

ietekmes. Šobrīd ēkas tehniskais stāvoklis ir samērā liels apdraudējums tās darbības attīstībai.  Lai veiksmīgi varētu risināt pils attīstības 

jautājumus vispirms nepieciešams veikt ēkas jumta remontu. Pēdējais jumts no skārda tika ieklāts 1959.gadā, kas šo gadu gaitā ir spēcīgi 

sarūsējis un pirmkārt ir lielākais apdraudējums ēkai. Otrkārt ēkai nav novadīti lietus ūdeņi, kas laika gaitā ir iesūkušies ēkas pamatos un fasādē. 

Treškārt telpās ir novecojusies apkures sistēma. Joprojām apkurei tiek izmantotas 1950-tajos gados iemūrētās, apaļās bleķa krāsnis, kuras laika 

gaitā ir izdegušas un nesniedz vairs nepieciešamo siltumu. Tāpat liela problēma ir ūdensvads un kanalizācija, kas funkcionē tikai ēkas centrālajā 

daļā. Lai būtu iespējams attīstīt Varakļānu muižas pils piedāvājumu pirmām kārtām jānodrošina ēkas normāla funkcionalitāte: jāatjauno 

vēsturiskais jumts, jānovada lietusūdeņi no pils ēkas pamatiem un fasādei jāveic sanācija, kā arī tās atjaunošana. Pils ēkā jāievelk centrālā 

apkure, ūdensvads un kanalizācija. Daudzām iekštelpām nepieciešami rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. 

 

http://www.varaklani.lv/
http://www.vietas.lv/
http://www.pilis.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://www.1188.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.precos.lv/
http://www.tournet.lv/
http://www.draugiem.lv/
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Muzeja sasniegtie rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2011.- 2015.gadā 

Nr.p

.k. 

Krājuma darbs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Plāns Izpilde Plāns Izpilde Plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde 

1. Pārskata periodā inventarizēto 

krājuma vienību skaits                                                                             

180 494 200 435 200 474 38 39 500 104 

2. Konservēto un restaurēto                          

priekšmetu skaits             

- - - - - - - - 1 - 

3. Izmantoto krājuma vienību skaits                                                                                               220 1252 350 934 450 757 827 740 830 658 

4. Kopkatalogā ievadīto vienību 

skaits      

50 48 50 1675 50 1276 276 243 500 103 

5. No krājuma deponēto vienību 

skaits                                                          

25 29 25 0 25 68 18 18 54 0 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Pētniecības darbs plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde 

6. Priekšmetu skaits, kuriem      

veikta zinātniskā inventarizācija                                                                                                              

10 0 15 0 20 0 0 0 50  10 

7. Publicēto monogrāfiju/katalogu 

skaits                                                        

0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 
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2011 2012 2013 2014 2015 

 Ekspozīciju darbs plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde 

8. Pastāvīgo ekspozīciju  skaits                                                                                                                              1 3 1 3 1 3 3 4 2 4 

9. Izstāžu skaits muzejā                                                                                                                                        4 7 4 7 5 12 12 12 10 9 

10. Izstāžu skaits ārpus muzeja                                                                              2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 

 Darbs ar apmeklētājiem 

11. Apmeklētāju skaits                                                                                                                                                                                 3000 2243 3500 2362 4000 2553 3280 3445 3290 3292 

12. Novadīto ekskursiju skaits 50 31 55 33 56 27 25 25 20 28 

13. Muzeja pedagoģisko programmu 

skaits 

3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 

14. Aptaujāto apmeklētāju skaits 200 0 0 0 0 0 0 0 100 43 

15. Ekspozīcijas atvērtas 

apmeklētājiem (stundas gadā) 

1750 2011 1750 2152 1750 1626 1932 1626 1940 1594 

16. Muzejs pieejams ārpus regulārā 

darba laika – stundu skaits gadā 

60 150 60 272 60 294 106 117 110 153 

 

Finansējuma piesaiste 

2011 2012 2013 2014 2015 

plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde  

17. Iesniegto projektu skaits 2 0 3 1 3 2 2 2 

1 - bez 

atbalsta 

2 1 
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2. Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa misija 
 
Misija. Atjaunot Varakļānu muižas pili un tās apkārtējo kultūrvidi izmantojot to kultūras un sociālekonomiskajiem mērķiem, nodrošinot tās 

pieejamību plašai sabiedrībai. 

 

Vīzija. 

Varakļānu muižas pils atjaunota un attīstīta kā atpazīstama kultūras, tūrisma un atpūtas vieta ar modernizētām muzeja ekspozīcijām un izstāžu 

zālēm, plašu, aprīkotu konferenču un svinību zāli semināru, konferenču saviesīgu, korporatīvu pasākumu rīkošanai, interesantiem izklaides, 

reliģiskiem un atpūtas pakalpojumiem, attīstītu  muižas saimniecisko dzīvi, kas nodrošina viesiem naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumus. 

 

Funkcijas 

1. Muižas pils kā kultūras notikumu, reliģisku pasākumu un informācijas avotu smelšanas vieta. 

2. Sabiedrības izglītošana caur muzejiskiem un izglītojošiem pasākumiem.  

3. Starptautiskas saziņas, komunikācijas  un zināšanu apmaiņa vieta. 

4. Radošo un interaktīvo aktivitāšu darbības nodrošinājums. 

5. Pils kā tikšanās un atpūtas vieta 

Mērķi 

1. Mērķtiecīgi virzīt muižas pili tūrisma maršrutu plānošanas procesā un izveidot to par tūrisma galamērķi nodrošinot tā pieejamību visiem 

interesentiem vietējā un starptautiskā līmenī.  

2. Turpināt attīstīt Varakļānu muižas pils vēsturisko un mūsdienu sabiedrībai atbilstošu modernizētu muzeju.  

3. Aktualizēt novada kultūras mantojuma iekļaušanu aktīvā un laikmetīgā kultūras apritē  
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4. Attīstīt Varakļānu muižas pili kā  kultūras, izglītības, mākslas un radošo aktivitāšu centru nodrošinot videi draudzīgu, ekoloģisku 

atpūtas un tikšanās vietu pilsētas un novada viesiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  
  

 

Mērķa grupas definēšana 

Līdz šim galvenais apskates objekts ir Varakļānu muižas pils un tajā izveidotais Novada muzejs, taču apmeklētājs parasti šeit uzturas 

vidēji no 0,5 – 1 stundai. Galvenais uzdevums ir ar pareizas komunikāciju stratēģijas palīdzību piesaistīt iedzīvotājus un viesus Varakļānu 

muižas pilī uzturēties ilgāku laiku. 

Apvienojot augstāk minētos mērķus, nākotnē izkristalizējas Varakļānu muižas pils mērķauditorija un tajā pavadītais laiks: 

1. Skolu izglītojošā jaunatne - ( muzeja pedagoģiskās, interaktīvās un izklaidējošās programmas) – 1,5 līdz 3  stundas. 

2. Ģimenes ar bērniem - (ģimeņu sestdienas, radošās darbnīcas, radošo aktivitāšu centrs) – 2 stundas. 

3. Pilsētas iedzīvotāji un viesi – ( reliģiski pasākumi, koncerti, kafejnīca) no 2 līdz 3 stundām. 

4. Individuālie tūristi un tūristu grupas - ( organizētas tūres un ekskursijas) no 1,5 līdz 3 stundām. 

5. Uzņēmēji -  (izmanto kā reprezentāciju telpu, rīko seminārus, konferences, pakalpojumu prezentācijas u.c. korporatīvos 

pasākumus) no 1 līdz 8 stundām. 

6. Rezidenti - ( mītņu nodrošināšana no 1 dienas līdz pat divām nedēļām). 

Ņemot vērā Varakļānu muižas pils paredzēto funkcionālo piepildījumu, kur uzsvars tiek likts uz sabiedrības informēšanu par radošām 

aktivitātēm, izglītošanu, veselīgu dzīvesveidu un dabu, tiek definētas mērķa grupas jeb klients. Tie ir: 

1. Varakļānu pilsētas un novada iedzīvotāji. 

2. Lielo pilsētu un apkārtējo novadu iedzīvotāji. 

3. Aktīvas atpūtas cienītāji, ģimenes ar bērniem. 

4. Jauniešu individuālās grupas, kā arī skolu organizētas grupas. 

5. Eko dzīvesveida piekritēji, dabas un radošu aktivitāšu cienītāji. 

6. Viesi un tūristu grupas no dažādām valstīm. 
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3. SVID analīze 

 
SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses, vājības, iespējas un draudus. Veicot SVID analīzi, 

tiek  izvērtētas iekšējo un ārējo draudu sniegtās priekšrocības un problēmas. 
 

IEKŠĒJIE   FAKTORI 

 

STIPRĀS PUSES 

 

VĀJĀS PUSES 

Unikalitāte. Varakļānu muižas pils ir 18.gs. izcils un agrīns klasicisma 

stila paraugs Latvijas būvmākslā, kas šobrīd orientēts uz jaunu produktu 

izstrādi. Tas piedāvās iespēju vietējiem un ārvalstu apmeklētājiem gūt 

jaunas zināšanas, estētisku baudījumu, izklaidi un atpūtu. 

Atrašanās vieta. Varakļāni ir samērā klusa, sakopta mazpilsēta, kuru 

dēvē arī par “Balto pilsētu” atrodas maģistrāles Rīga-Maskava malā, 200 

km attālumā no Rīgas, Latgales, Vidzemes, Zemgales reģionu 

krustpunktā un piedāvā aktīvas atpūtas iespējas, ekoloģisku vidi, unikālu 

kultūras un mākslas pieminekļu un ainavu apskates iespējas. 

Pieturas vieta tūristu maršrutos. Pateicoties iepriekšējai Varakļānu 

muižas pils popularitātei, tā jau ir iekļauta tūristu maršrutos, taču 

piedāvājot jaunas aktivitātes, tūristi ne tikai apskatīs Varakļānu muižas 

pili, bet iesaistīsies piedāvātajās aktivitātēs, pavadot objektā vairāk laika 

un tērējot vairāk naudas. 

Kultūra. Katru gadu, jau vairākus gadu desmitus, Varakļānos notiek 

tradicionālie kapusvētki, kas pulcina lielas ļaužu masas no Latvijas un 

ārvalstīm. Šajos svētkos notiek gan sporta aktivitātes, gan plaši koncerti 

ar populāru estrādes grupu piedalīšanos, gan salidojumi u.c. aktivitātes. 

Varakļānu muižas pils aktīvi tiek iesaistīta šo aktivitāšu norisē. 

Varakļānu Novada muzeja izstāžu klāsts un tematisko pasākumu 

piedāvājums, tai skaitā arī Muzeju nakts un Leģendu nakts, piesaista 

apmeklētājus no dažādiem novadiem. 

Finansiālās iespējas. 2016.gada pašvaldības budžetā nav paredzēti 

līdzekļi Varakļānu muižas pils ēkas renovācijas darbiem: 

- Vēsturiskā jumta atjaunošanai 

- Pamatu nostiprināšanai un sanācijai 

- Ēkas fasādes atjaunošanai 

- Centrālā  ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanai 

-     Centrālās  apkures ievilkšanai 

-     18.gs. sienu gleznojumu konservācijai un restaurācijai; 

-     Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un jaunu 

produktu virzīšanai tirgū 

Lai Varakļānu muižas pils attīstītos kā tas ir paredzēts stratēģijā, 

nepieciešams laika periodā līdz 2025.gadam rast ievērojamus finanšu 

resursus muižas pils renovācijas un materiāli tehniskās bāzes, kā arī 

cilvēkresursu papildināšanas iespējamībai. 
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ĀRĒJIE FAKTORI 

 

 

IESPĒJAS 

 

DRAUDI 
Dzīvesveida tendences. Mainoties laikam, mainās arī cilvēku 

dzīvesveids. Arvien vairāk tie sāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam, 

kā rezultātā novērtē aktīvu atpūtu, radošas aktivitātes bērniem, veselīgu 

pārtiku un vidi. 

Iedzīvotāju skaita pieaugums. Varakļānu novadam attīstoties radīsies 

arī jaunas darbavietas, līdz ar to vairums cilvēku par savu dzīvesvietu 

izvēlēsies Varakļānus. Līdz ar to pieaugs pieprasījums pēc izglītošanās 

un kultūras aktivitātēm. 

Sadarbība. Plašas sadarbības iespējas ar kaimiņu novadu, Latvijas un 

ārvalstu pašvaldībām, muižām, pilīm, muzejiem, TIC u.c. uzņēmumiem 

nodrošinot tiem: 

- Tūrisma maršrutus kā ekoloģiskus koridorus - bioloģiskās 

saimniecības, meži, purvi u.c. neskartā daba. 

- Nozīmīgas ainavas un kultūrvēsturiskās telpas kā neizzinātus 

objektus pētniecībai un zinātnei. 

- Vietējās kopienas tradīcijas, mākslu, pašdarbību un kulinārijas 

meistarus,  kas atbilst  vietas identitātei. 

 

Politikas ietekme. Ņemot vērā to, ka Varakļānu muižas pils ir 

pašvaldības īpašums, deputātu un vadības maiņas rezultātā ir iespējama 

projekta attīstības pārtraukšana. Viens no apdraudējumiem ir arī 

Ekonomikā situācija valstī. 

Sezonalitāte. Liela tūristu daļa virzās uz Latgali no Rīgas pa autoceļu A6 

nevis pa A12, kas iet garām Varakļāniem. Pastāv risks, ka nepietiekoša 

tūristu plūsma nespēs nodrošināt pietiekamu apgrozījumu muižas pils 

pakalpojumiem, lai tie spētu turpināt darbību. 

 

 

Kā liecina SVID analīze Varakļānu muižas pils attīstībai ir spēcīgi iekšējie faktori, kas nodrošinās nepieciešamās vides izveidi un 

attīstību. Galvenā iekšējā vājība ir finanšu resursi ēkas renovācijai, taču arī to ir iespējams risināt, piesaistot papildus finansējumu no Eiropas 

savienības struktūrfondiem un citiem finanšu instrumentiem.  Politikas ietekmes draudi ir novēršami, regulāri informējot Varakļānu pilsētas 

un novada iedzīvotājus par plānotajiem darbiem un sasniegumiem, kā arī tos maksimāli iesaistot Varakļānu muižas pils vides veidošanā, 

tādējādi ļaujot izvērtēt padarīto. Lai izvairītos no sezonalitātes ietekmes nepieciešams veidot daudz lielāku reklāmu Varakļānu muižas pils 

produktu popularizēšanā, kā arī plānot aktivitātes rudens un ziemas mēnešiem. 
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4. Kultūras mantojuma objekta darbības virzieni ( mērķi) un prioritārie uzdevumi 

Varakļānu muižas pils pamatmērķis ir: Atjaunot Varakļānu muižas pili un tās apkārtējo kultūrvidi izmantojot to kultūras un 

sociālekonomiskajiem mērķiem, nodrošinot tās pieejamību plašai sabiedrībai. 

 

  Pamatojoties uz augstāk izvirzītajiem mērķiem Varakļānu muižas pils turpmākajiem 8 gadiem izvirza šādus galvenos uzdevumus: 

 

1. Renovēt un iespēju robežās restaurēt Varakļānu muižas pili nodrošinot apstākļus tās misijas kvalitatīvai īstenošanai: 

1.1. atjaunot Varakļānu muižas pils eksterjeru (jumta nomaiņa, logu un durvju restaurācija, pamatu nostiprināšana un sanācija, 

fasādes atjaunošana) nodrošinot tam visus preventīvos aizsardzības līdzekļus tā turpmākai saglabāšanai; 

1.2.kvalitatīvai pakalpojumu nodrošināšanai ievilkt centrālo apkures sistēmu, ūdensvadu un kanalizāciju; 

1.3.atjaunot pils pagrabus; 

1.4.iespēju robežās restaurēt pils interjerā saglabājušos 18.gs.sienu gleznojumus un koka kāpnes. 

1.5.nodrošināt attīstības plāna īstenošanai nepieciešamo finansējumu; 

1.6.nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus attīstības plāna īstenošanai. 

 

2. Nacionālās kultūras vērtību pēctecības nodrošināšanai saglabāt ar grāfa M.Borha un citu 

 novada ievērojamu personību saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu: 

2.1. uzturēt un turpmāk attīstīt modernizētu Varakļānu Novada muzeja turpmāko darbību, lai saglabātu senās liecības un 

popularizētu muižas pili kā ievērojamu kultūras un atpūtas vietu, kas raksturo grāfu Borhu dzimtas dzīvi un darbību, laikmeta 

un vides iedibinātās tradīcijas.  

2.2.uzturēt un attīstīt TIC kā informācijas avotu vietējai un starptautiskai saziņas apmaiņai;  

 

3. Aktualizēt novada kultūras mantojuma iekļaušanu aktīvā un laikmetīgā kultūras apritē, lai veidotu vienotu kultūrtelpu ar nacionālām 

vērtībām centrā: 

3.1. Atbilstoši aprīkot svinību un konferenču zāli semināru un konferenču norišu organizēšanai  

3.2. Sabiedrībai un uzņēmējiem piedāvāt svinību zāli dažādu svinību un korporatīvo pasākumu organizēšanai; 

3.3. Muzejam, sadarbībā ar pašvaldību un uzņēmējiem, organizēt dažādus plašus kultūras, reliģijas,  mākslas un mūzikas, kā arī 

citus tematiskus un izklaidējošus pasākumus piesaistot vietējos un ārvalstu apmeklētājus. 
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4. Sadarbībā ar uzņēmējiem attīstīt mākslas un radošo aktivitāšu centru ar mantojuma izmantošanas iespējām un to darbības interpretējumu 

mūsdienās; 

4.1. izveidot interaktīvas programmas ģimenēm ar bērniem nodrošinot to daudzpusīgu norisi; 

4.2. izveidot fotoateljē nodrošinot sabiedrībai kvalitatīvus foto pakalpojumus; 

4.3. nodibināt modes un dizaina studiju piedāvājot nodarbības un modes skates dažādiem vecumiem; 

4.4. izveidot vaska sveču darbnīcu, dodot iespēju ikvienam izliet sev vēlamo suvenīru. 

4.5. izveidot āra kinozāli nodrošinot kultūrvides baudīšanu ārpus telpām. 

 

5. Atjaunot muižas saimniecisko dzīvi nodrošinot viesiem videi draudzīgu atpūtu un tikšanās vietu 

5.1. ierīkojot kafejnīcu viesu ēdināšanas servisa nodrošināšanai un kulinārā mantojuma popularizēšanai; 

5.2. pils austrumu un rietumu gala fasādes istabās atjaunot un aprīkot istabas viesu atpūtai un izguldināšanai. 

 

 

Veiksmīgai uzdevumu izpildei Varakļānu muižas pils attīstība dalāma vairākos posmos atkarībā no ēkas tehniskā stāvokļa un 

lietojamības pakāpes. 

 

2016.  - 2023. 

2016. – 2020. 2021. – 2023.  

- Varakļānu muižas pils ēkas jauna jumta uzlikšana.  

- Lietus ūdeņu novadīšana no ēkas pamatiem, fasādes sanācija un tās 

atjaunošana. 

- Centrālapkures ierīkošana visā pils ēkā 

- Ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana  

- Pagrabu atjaunošana 

- Teritorijas labiekārtošanas darbi, telpu rekonstrukcija un 

restaurācija 

- Uzsākto rekonstrukcijas un restaurācijas darbu turpināšana un 

pabeigšana.  

- Telpu pielāgošana galveno uzdevumu nodrošināšanai  

- Uzņēmēju piesaiste kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai. 

- Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana sabiedrībai 
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Telpu plānojums veiksmīgai uzdevumu izpildei. 
 

Ēkas I stāva izmantošanas iespējas  

 

 
- ieeja/izeja, kāpnes,          - WC  

 

1. Restaurācijas telpa ( nākotnē atjaunota 18.gs.stilā)- pielietojama muzeja pedagoģisko programmu realizēšanai. 

2. Foajē – viesu uzņemšanas telpa 

3. Muzeja izstāžu zāle  

4. Svinību un konferenču zāle 

5. Telpa “garšu laboratorijai”  

6. Kafejnīca  

7. Kulinārais mantojums 

8. Palīgtelpa  konferenču, semināru u.c. nepieciešamo pasākumu organizēšanas norisei 

9. Muzeja palīgtelpa 

10. TIC  

11. Pils kapela 

3 4 

5 

6 7 

8 
9 10 

11 

12 13 

14 

15 16 1 

17 

2 
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12. Fotoateljē   

13. Centrālapkures kurtuve  

14. Muzeja palīgtelpas 

15. Vaska sveču liešana  

16. Modes un dizaina studija  

17. Muzeja darbnīca 

 

Ēkas II stāva izmantošanas iespējas 

 
 

         - ieeja/izeja, kāpnes          - WC, duša        - virtuve 

1,2,3 - muzeja administrācija,  4 - tējas istabiņa,  5, 6 – viesu istabas nakšņošanai, 7 – retro istaba jaunlaulātajiem, 8 – administrācija, 9- 

izstāžu zāle, 10 – VIP zāle, 11,12,13,14,15,16 – muzeja modernizētās pastāvīgās ekspozīcijas, 17,18 – viesu istabas nakšņošanai. 

1 2 3 

4 5 

6 
7 

8 9 10 11 

12 13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Ēkas III stāva izmantošana paliek nemainīgi iekārtota kā muzeja krājuma glabātava. 

 

 
- ieeja/izeja, kāpnes,  1 - muzeja eksponātu apstrādes telpa, 2 – krājuma glabātava gleznām, 3 -krājuma glabātava priekšmetiem un 

dokumentiem, 4 – krājuma glabātava tekstilijām. 

 

1 

2 3 

4 
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5. Informācija par valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa darbības 

rezultātiem 

 
Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti I 

 
Kultūras mantojuma objekta 1.mērķis: Mērķtiecīgi virzīt muižas pili tūrisma maršrutu plānošanas procesā un izveidot to par tūrisma 

galamērķi nodrošinot tā pieejamību visiem interesentiem vietējā un starptautiskā līmenī. 

 
Uzdevumi Plānotie 

rezultāti - 

galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu avoti 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1.Atjaunot pils 

eksterjeru - jumta 

maiņa, logu un durvju 

restaurācija, pamatu 

nostiprināšana un 

sanācija, fasādes 

atjaunošana). 

Renovēta 

Varakļānu  

muižas pils 

Tiek sekmēts 

kultūras mantojuma 

nodrošinājums un 

saglabātība 

nākamajām 

paaudzēm. 

Ēkai uzlikts jauns 

jumts, nostiprināti 

ēkas pamati, novadīti 

lietus ūdeņi, veikta 

sanācija un fasādes 

atjaunošana 

2 gadi ES struktūrfondi 

KPFI finansējums 

Valsts  

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

2. Ievilkt centrālo 

apkures sistēmu, 

ūdensvadu un 

kanalizāciju. 

Ēkā vienota 

siltumapgāde, 

ūdens un 

kanalizācija 

Tiek nodrošināts 

vienmērīgs klimats 

ēkas turpmākai 

saglabātībai 

Visas telpas tiks 

aprīkotas ar vienādu 

apkures sistēmu, 

ūdensvadu un 

kanalizāciju 

2 - 4 gadi ES struktūrfondi 

KPFI finansējums 

Valsts 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

3. Labiekārtot telpas 

un nodrošināt ar 

nepieciešamo 

inventāru TIC  

Varakļānu 

Muižas pils 

aktīva virzīšana 

tūrisma apritē 

Tiek nodrošināts 

kvalitatīvs un 

modernizēts TIC 

darbs, plaša reklāma 

Palielināsies interese 

par objektu u.c. 

novada tūrisma 

iespējām 

2 gadi ES struktūrfondi 

Pašvaldības  

Ziedojumi  
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Kultūras mantojuma objekta 2. mērķis : Turpināt attīstīt Varakļānu muižas pils vēsturisko un mūsdienu sabiedrībai atbilstošu modernizētu 

muzeju. 

 
Uzdevumi Plānotie rezultāti - 

galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu avoti 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1.Vākt un saglabāt 

vēstures liecības, kas 

raksturo grāfa 

M.Borha dzīvi un 

zinātnisko darbību, 

laikmeta un vides 

iedibinātās tradīcijas.  

Ierīkota jauna 

modernizēta 

pastāvīgā ekspozīcija 

Sabiedrībai pieejams 

Varakļānu novada 

vēstures apkopojums 

modernizētā veidā. 

Viena modernizēta 

pastāvīgā ekspozīcija 

ar interaktīviem un 

skārienjūtīgiem 

stendiem. Palielināsies 

apmeklētāju skaits par 

50% 

4 gadi  

(līdz 2019.gadam) 

VKKF finansējums 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Ziedojumi 

Muzeja budžets. 

2. Veikt krājuma 

turpmāku 

modernizēšanu 

Modernizēti aprīkots 

muzeja krājums 

Nodrošināta 

sabiedrības piekļuve 

muzeja krājumam 

modernā veidā. 

Muzeja krātuvēs 

ierīkots skārienjūtīgs 

ekrāns, kur redzami 

glabātuvēs esošie 

eksponāti un notiek 

automātiskā klimata 

mērīšana un 

uzturēšana. 

Palielināsies muzeja 

krājuma pieejamība 

par 10%. 

5 gadi  KM finansējums 

VKKF 

Muzeja budžets 

Ziedojumi  

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

 

3. Restaurēt telpu 

Nr.1 atjaunojot 

18.gs. sienu 

gleznojumus un tās 

vēsturisko izskatu. 

Restaurēta telpa Nr.1 Atjaunota viena no 

pils telpām 

vēsturiskā izskatā. 

Palielināsies 

sabiedrības interese un 

apmeklētība  par 50% 

8 gadi ES struktūrfondu 

finansējums 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Muzeja budžets 
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Kultūras mantojuma objekta 3. mērķis: Aktualizēt novada kultūras mantojuma iekļaušanu aktīvā un laikmetīgā kultūras apritē  

 
Uzdevumi Plānotie rezultāti - 

galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu avoti 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1. Izveidot pilī 

reprezentāciju vidi, 

kur tiek rīkoti 

izglītojoši, privāti un 

korporatīvi 

pasākumi, 

prezentācijas, 

semināri un 

konferences 

Varakļānu muižas 

pils  iekļauta aktīvā 

un laikmetīgā 

kultūras apritē 

 

Varakļānu muižas 

pils kā informācijas 

avots, izglītošanās, 

satikšanās un svinību 

vieta  

Renovēta un aprīkota 

ar inventāru un 

aparatūru svinību un 

konferenču zāle. 

Palielināsies 

apmeklētāju skaits līdz 

70% 

4 - 5 gadi Pašvaldības budžets 

Ziedojumi 

 

Kultūras mantojuma objekta 4 mērķis: Attīstīt Varakļānu muižas pili kā  kultūras, izglītības, mākslas un radošo aktivitāšu centru 

nodrošinot videi draudzīgu, ekoloģisku atpūtas un tikšanās vietu pilsētas un novada viesiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 
Uzdevumi Plānotie rezultāti - 

galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes laiks Finanšu avoti 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1.Izveidot veselīgam 

dzīvesveidam 

piemērotu, kultūras, 

izglītības, mākslas 

un citu radošo 

aktivitāšu centru 

 

Iekopta un uzlabota 

apkārtējā un iekšējā 

ēkas teritorija ar 

atpūtas un izklaides 

vietām 

Caur kultūras, 

izglītības, mākslas un 

radošo aktivitāšu 

norisi tiek sekmēta 

veselīga dzīvesveida 

popularizēšana 

Palielināsies ģimeņu ar 

bērniem, jauniešu 

grupu, skolēnu, 

pensionāru un citu 

viesu atpūtas iespējas. 

6 – 8 gadi ES struktūrfondi 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

2.Uzlabot vides 

pieejamību 

personām ar īpašām 

vajadzībām 

Uzlabota vides 

pieejamība personām 

ar īpašām vajadzībām 

Tiek sekmēta personu 

ar īpašām vajadzībām 

piekļuve kultūras 

mantojuma objektam 

Par 30% palielināsies 

personu ar īpašām 

vajadzībām 

apmeklētāju skaits 

2 gadi Pašvaldības 

finansējums 
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3. Renovēt un 

iekārtot telpas 

kulinārā mantojuma 

garšu laboratorijai, 

viesu nakšņošanai un 

paēdināšanai 

Renovētas un 

aprīkotas telpas  garšu 

laboratorijai, viesu 

izguldināšanai un 

paēdināšanai. 

Tiek sekmēta kulinārā 

mantojuma un tā 

garšu izpratnes 

saglabāšana 

nākamajām paaudzēm 

Palielināsies viesu 

skaits un to uzturēšanās 

ilgums no 1-20 dienām  

8 gadi ES struktūrfondi 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

 
Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti II 
 

Pakalpojums  Izmantojamā telpa  Kopā  Gads  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dažādas, 

vecmeistaru, 

vietējo mākslinieku 

un mājražotāju 

izstādes 

Izstāžu zāle 

VIP zāle 

 

80 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Pastāvīgās  

vēsturiskās 

ekspozīcijas 

Ekspozīciju zāle 22 2 2 3 3 3 3 3 3 

Tematiskie 

pasākumi 

Konferenču zāle 33 3 3 4 4 4 5 5 5 

Muzeja 

pedagoģiskās 

programmas 

Muzejs,  

telpa Nr.1 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 

Telpu noma 

Semināriem, 

konferencēm 

VIP zāle 

Konferenču zāle  

34 1 2 4 5 5 5 6 6 

Telpu noma 

svinību rīkošanai 

Lielā svinību zāle 45 2 2 6 6 6 7 8 8 

Koncerti  Lielā svinību zāle 26 2 2 4 3 3 4 4 4 
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Unikālā Borhu 

mantojuma 

restaurācijas zāles 

apskate un 

iejušanās 18.gs 

noskaņā. 

Muzejs, teritorija 1769 - - 286 290 295 298 300 300 

Reliģiski pasākumi 

pils kapelā  

Pils kapela 27 3 3 4 4 5 5 6 6 

Jaunlaulāto 

programma 

Lielā svinību zāle 49 5 5 5 6 6 6 8 8 

Programmas 

“Kulinārais 

mantojums-garšu 

laboratorija” 

piedāvājums 

Telpa Nr.5 

 

580 - - 80 80 80 100 120 120 

Modes un dizaina 

studijas 

piedāvājums 

Telpa Nr.16 22 - 2 2 2 4 4 4 4 

Fotoateljē 

pakalpojumi  

Telpa Nr.12 60 - - - 12 12 12 12 12 

Vaska sveču 

liešanas darbnīca 

Telpa Nr.15 51 - 3 6 6 8 8 10 10 

Tic pakalpojumi Telpa Nr.10 215 20 20 20 25 25 35 35 35 

Kafejnīcas 

apmeklējums 

Telpa Nr. 6 768 0 0 0 96 144 144 192 192 

Naktsmītņu 

izmantošana 

II st. telpas nr. 4, 5, 6, 

7, 17, 18  

150 2 2 12 14 20 25 40 45 

Kopā 3971 55 61 451 571 635 676 768 773 
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Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti III 

 

Pakalpojums  Izmantojamā 

telpa 

Vidēji 

gadā 

Kopējais 

apmeklētāju 

skaits 

Apmeklētāju skaits pa gadiem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dažādas, 

vecmeistaru, vietējo 

mākslinieku un 

mājražotāju izstādes 

Izstāžu zāle 

(kapacitāte – 50) 

VIP zāle (30) 

1588 12700 1300 1400 1500 1500 1700 1700 1800 1800 

Muzeja vēsturiskās 

ekspozīcijas 

Ekspozīciju zāles ( 

50 ) 

575 4600 350 350 600 600 650 650 700 700 

Tematiskie pasākumi Konferenču zāle 

(80) 

473 3780 80 120 500 580 600 600 650 650 

Muzeja 

pedagoģiskās 

programmas 

Restaurācijas zāle 

Nr.1 (50) 

VIP zāle (30) 

368 2940 200 280 350 350 400 400 460 500 

Telpu noma 

Semināriem, 

konferencēm 

Konferenču zāle 

(80) 

VIP zāle (30) 

259 2070 80 100 280 280 280 300 350 400 

Telpu noma svinību 

rīkošanai 

Svinību zāle  

(80) VIP zāle (30) 

305 2440 80 80 320 320 380 380 400 480 

Koncerti  

 

Svinību zāle  

(80) 

258 2060 80 100 280 280 320 350 400 450 

Unikālā Borhu 

mantojuma 

restaurācijas zāles 

apskate 18.gs 

noskaņā. 

Restaurācijas zāle 

(60) 

 

415 3320 60 60 460 480 500 560 600 600 

Reliģiski pasākumi 

pils kapelā  

Pils kapela  

(50) 

204 1630 150 150 180 200 200 250 250 250 



28 
 

Jaunlaulāto 

programma 

Svinību zāle (80) 293 2340 200 200 280 280 300 330 350 400 

Programmas 

“Kulinārais 

mantojums-garšu 

laboratorija” 

piedāvājums 

Telpa Nr.5 

 (10) 

229 1830 0 0 240 240 300 350 350 350 

Modes un dizaina 

studijas piedāvājums 

Telpa Nr.16 

(50) 

200 1600 0 100 200 200 250 250 300 300 

Fotoateljē 

pakalpojumi  

Telpa Nr.12 

(50) 

216 1730 0 0 0 200 300 350 400 480 

Vaska sveču liešanas 

darbnīca 

Telpa Nr.15  

(25) 

96 770 0 50 100 100 120 120 130 150 

Tic pakalpojumi Telpa Nr. 10(10) 256 2050 100 100 250 250 300 350 350 350 

Kafejnīcas 

apmeklējums 

Telpa Nr. 6 

(30) 

1237 9900 0 0 0 1000 1600 2000 2500 2800 

Naktsmītņu 

izmantošana 

II st. telpas nr. 4, 5, 

6, 7, 17, 18 (12 

viesi) 

241 1928 12 36 160 160 240 300 480 540 

 

KOPĀ 

 

7211 

 

57688 

 

2692 

 

3126 

 

5700 

 

7020 

 

8440 

 

9240 

 

10470 

 

11200  
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6. Informācija par publicitātes pasākumiem 
 

Aktivitāte, 

pakalpojums 

Publicitātes  

mērogs 

Publicitātes veids 

Afišas  Drukas  

mediji 

Citi masu mediji  

(TV, internets) 

Mājas lapa 

varaklani.lv 

Izkārtne Tūrisma 

gadatirgus 

Dažādas, 

vecmeistaru, vietējo 

mākslinieku un 

mājražotāju izstādes 

Reģiona, 

valsts  

Regulāri katrai 

izstādei  

1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti  

1 x mēnesī 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos  

 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

  

 

 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Muzeja vēsturiskās 

ekspozīcijas 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

 

1 x mēnesī 2 x gadā 2 x gadā 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

 

 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Tematiskie pasākumi Reģiona, 

valsts 

 

Katram 

pasākumam 

Pēc 

vajadzības 

Reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. portālos 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

  

Muzeja 

pedagoģiskās 

programmas 

Reģiona, 

valsts  

Mācību sezonā 

2 x  

skolām 

2 x gadā 

vietējie un 

reģionālie 

laikraksti 

 

2 x gadā 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

  

Telpu noma 

semināriem, 

konferencēm 

Reģiona, 

valsts 

starptautiskā 

 

Pēc vajadzības 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV 

1 x mēnesī 

facebook.lv  

draugiem.lv 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

2 gab uz 

šosejas malas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour  

http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
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u.c. interneta 

portālos 

 

Telpu noma svinību 

rīkošanai, 

starptautisku 

sadarbības partneru 

rīkotie pasākumi 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

Pēc vajadzības 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

1 x mēnesī 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. portālos 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

2 gab uz 

šosejas malas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Koncerti  Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

Atbilstoši 

koncertu 

skaitam 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Mākslas plenērs Reģiona, 

valsts, 

starptautiska 

Plenēra darbu 

izstādei 

1 x vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Vienreizēja 

informācija TV 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

sniedz 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Reliģiski pasākumi 

pils kapelā 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

Atsevišķos 

gadījumos 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Radio, Latgales 

TV 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Jaunlaulāto 

programma 

Reģiona, 

valsts 

 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Vienreizēja 

informācija 

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

papildina 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

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

“Kulinārais 

mantojums-garšu 

laboratorija” 

 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

Atbilstoši 

piedāvājumam  

1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti un 

žurnāli 

Radio, TV 

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c.  interneta 

portālos 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

Plakāts uz 

šosejas malas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Modes un dizaina 

studijas piedāvājums 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

Atbilstoši 

piedāvājumam 

1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Radio, TV 

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

Regulāri 

atjauno un 

papildina 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Fotoateljē 

pakalpojumi 

Reģiona, 

valsts 

2 x gadā 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

informācija 

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

2 gab uz 

šosejas malas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Vaska sveču liešanas 

darbnīca 

Reģiona, 

valsts 

Atbilstoši 

piedāvājumam 

1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

 

informācija 

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

 Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Tic pakalpojumi Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā 

2 x gadā 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV, 

radio, reģionālajos 

, starptautiskajos 

tūrisma portālos, 

TIC, 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. interneta 

portālos 

 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

1 gab pie 

iebraucamā 

ceļa šosejas 

malā 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

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

apmeklējums 

Reģiona, 

valsts 

starptautiskā 

Atbilstoši 

piedāvājumam 

1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV, 

radio  

www.facebook.lv  

www.draugiem.lv 

u.c. portālos  

 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

2 gab uz 

šosejas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Naktsmītņu 

piedāvājums 

Reģiona, 

valsts, 

starptautiskā  

 1 x mēnesī 

vietējie, 

reģionālie 

laikraksti 

Informācija TV, 

radio 

facebook.lv  

draugiem.lv 

u.c. portālos 

Regulāri 

atjauno 

informāciju 

2 gab uz 

šosejas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

Unikālā Borhu 

mantojuma 

restaurācijas zāles 

apskate 18.gs 

noskaņā. 

Reģiona 

Valsts 

starptautiskā 

Periodiski  1x mēnesī 

vietējā un 

reģiona 

laikrakstos 

Latgales un 

Latvijas TV, radio, 

facebook, 

draugiem 

Periodiski 

sniedz 

informāciju 

2 plakāti uz 

šosejas malas 

Tūrisma 

gadatirgus 

Balttour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
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7. Kultūras mantojuma objekta ilgtspēja  

 
Izpildot visus stratēģijas uzdevumus tiks renovēts un restaurēts 18.gs. kultūras mantojums, kurš ar savu popularitāti sniegs lielu 

ieguldījumu novada un reģiona attīstībā. Varakļānu muižas pils vide ir plānota no slēgtas uz atvērtu, no atsevišķu telpu ekspluatācijas uz vienota 

kopuma izveidi, no pasīvas uz aktīvu vidi, uz vidi, kurā pulcējas un veiksmīgi notiek vietējās sabiedrības integrācija ar viesiem, kā arī dažādu 

aktivitāšu un funkciju mijiedarbība, kopā veidojot unikālu vidi Latvijas un Eiropas kontekstā.  

Stratēģijas sastādīšanas procesā tika definēta galvenā vadlīnija – veselīgam dzīvesveidam piemērotas vides izveide, kas dod iespēju 

pilsētniekiem un viesiem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām atpūsties, izglītoties veselīgā un iedvesmojošā vidē, bērniem iepazīt pasauli caur 

radošu un pozitīvu attieksmi pret vidi, kultūru, dabu. Plānojot rekonstrukcijas darbus, tiks domāts par veselīgas, iedvesmojošas vides izveidi, 

saglabājot telpu normas faktoru kā peļņu nesošu, taču ne primāro uzdevumu. Sabiedrības ieguvumi šai kontekstā ir brīvā laika pavadīšana 

ģimenēm, bērnu izglītība, socializēšanās. 

Par Varakļānu muižas pils attīstības stratēģijas vispārējo ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu un pārskatīšanu atbildīga ir Varakļānu 

novada dome. Daļu stratēģijas uzdevumu koordinēšanā un izpildē piedalīsies Varakļānu Novada muzejs, kuram jau ir saikne ar tūrisma nozari 

un kultūras organizatoriem Vērtējot stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītājus būtiski ir ņemt vērā piešķirtā budžeta apjomu. Nepieciešamības 

gadījumā stratēģija tiek pārskatīta vai aktualizēta. 

Pēc Varakļānu muižas pils attīstības stratēģijas izstrādes un apstiprināšanas būtiski ir saglabāt turpinātību un nepārtraukt iesāktās 

aktivitātes. Lai to īstenotu, nepieciešama Varakļānu muižas pils attīstības stratēģijas autora uzraudzība, kas ir būtisks aspekts kompleksai 

attīstībai. Autora uzraudzība iekļauj sekojošus pienākumus: - mijiedarbības veicināšana, eksperta viedokļa paušana produktu izstrādes procesā, 

pasākumu un aktivitāšu afišas apstiprināšana, uzraugot, lai tiktu apzinātas visas mērķa grupas un, lai tām tiktu nodrošinātas atbilstošas 

aktivitātes, Varakļānu muižas pils ēku rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas plānu saskaņošana un uzraudzība, priekšlikumu sniegšana 

par stratēģijā nepieciešamajām izmaiņām un uzlabojumiem laika gaitā. 

Lai tiktu nodrošināta ilgtspējīga saimniekošana, nepieciešams radīt jaunu darba vietu – Varakļānu muižas pils saimniecības pārzinis, 

kura pienākumos ietilptu ikdienas tehnisko un saimniecisko jautājumu risināšana, minimāli labiekārtošanas, uzkopšanas un uzlabošanas darbi, 

santehnikas un komunikāciju tīklu darbības uzraudzīšana u.c. līdzīga rakstura pienākumi. 
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