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1. VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA – VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
realizējot šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citos LR likumos un Ministru
kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā.
Varakļānu novada pašvaldība sāka darboties 2009. gada 1. jūlijā pēc pašvaldību vēlēšanām.
Varakļānu novads apvieno Murmastienes pagastu, Varakļānu pagastu un Varakļānu pilsētu.
2013. gada 25. jūlijā tika apstiprināts pašreizējais Varakļānu novada pašvaldības nolikums.
Novada domē ir 9 deputāti: Jānis Erels, Gunārs Gabrišs, Janīna Grudule, Dina Inķēna,
Māris Justs, Austris Kokars, Nauris Lazda, Gunārs Puntužs, Anita Saleniece. Domes
priekšsēdētājs – Māris Justs; domes priekšsēdētāja vietnieks – Gunārs Puntužs.
Pašvaldības administrācijas darbu vada izpilddirektors Ivars Ikaunieks; Varakļānu un
Murmastienes pagastu pārvaldes vada Jānis Mozga. Pašvaldības funkciju izpildei ir izveidotas 2
pastāvīgas deputātu komitejas:
Finanšu un attīstības komiteja: priekšsēdētājs Māris Justs; locekļi: Jānis Erels, Janīna
Grudule, Austris Kokars, Gunārs Puntužs.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: priekšsēdētāja Anita Saleniece;
locekļi: Gunārs Gabrišs, Dina Inķēna, Nauris Lazda.
Darbojas šādas pašvaldības komisijas:
 administratīvā komisija;
 iepirkumu komisija;
 komisija koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes;
 komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas;
 darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija;
 medību koordinācijas komisija;
 starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
 datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija.
Iestādes:
 Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija);
 Varakļānu vidusskola;
 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
 Varakļānu mūzikas un mākslas skola;
 Murmastienes pamatskola;
 Varakļānu kultūras nams;
 Stirnienes tautas nams;
 Murmastienes kultūras centrs;
 Varakļānu novada muzejs;
 Varakļānu tautas bibliotēka;
 Stirnienes bibliotēka;
 Murmastienes bibliotēka;
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Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”;
Stirnienes feldšerpunkts;
Murmastienes feldšerpunkts;
Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests;
Varakļānu novada Bāriņtiesa;
Jauniešu centrs “Aplis”;
Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
Varakļānu novada vēlēšanu komisija

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”;
 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās iestādēs, biedrībās (nodibinājumos) un komisijās;
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 iestādē “Vidzemes plānošanas reģions”;
 SIA “Vidusdaugavas SPAAO”;
 iestādē “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde”;
 Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Pašvaldības administrācija sastāv no: Varakļānu pagasta pārvaldes, Murmastienes
pagasta pārvaldes, centralizētās grāmatvedības, saimnieciskās daļas.
Murmastienes pagasta pārvaldes pārraudzībā atrodas Murmastienes pamatskola,
Murmastienes feldšerpunkts, Murmastienes bibliotēka, Murmastienes kultūras centrs. Varakļānu
pagasta pārvaldes pārraudzībā atrodas – Stirnienes bibliotēka, Stirnienes feldšerpunkts,
Stirnienes tautas nams.

4

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2020

Varakļānu novada pašvaldība 2020. gadā īstenoja šādus projektus:
1) Varakļānu novada grants ceļu pārbūve. Projekts tika īstenots LAD pasākuma
“Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un projektā veikts:
a) Ceļa Murmastiene- Silagals 3,00 km pārbūvi Murmastienes pagastā;
b) Ceļa Karolīna – Incārnieki 0,70 km pārbūvi Murmastienes pagastā;
c) Ceļa Sārnas- Lielstrodi – Varakļāni 2,31 km pārbūvi Murmastienes pagastā;
d) Ceļa Šķēles – Stirniene Nr.21 1,8 km pārbūve Varakļānu pagastā.
Projekta kopējās izmaksas 930 070,96 EUR, attiecināmās izmaksas 911111,11 EUR, ko sastāda
ES finansējums 820 000 EUR un 91 111,11 EUR pašvaldības finansējums. Projekts tiks īstenots
2020.gadā.
2) Projekts veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.
Projekta īstenošana uzsākta 2016.gadā. Katru gadu tiek īstenotas dažādas aktivitātes veselības
uzlabošanai, diemžēl saistībā ar Covid-19 daudzas projekta aktivitātes netika īstenotas. Projekts
norisināsies līdz 2023. gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas 67 848,00 EUR, 100 %
publiskais finansējums.
3) 2020.gadā tika īstenots projekts “Gribu! Varu! Daru!”, kas ieviests Izglītības un
zinātnes ministrijas jaunatnes valsts programmas 2019.gadam ietvaros. Jauniešiem tika
piedāvāts apmeklēt lekcijas iniciatīvas rosināšanai un biedrības izveidošanai, kā rezultātā
aktīvākie jaunieši izveidoja biedrību “VARjaunieši”. Projekta kopējās izmaksas 2643,83 EUR,
100 % publiskais finansējums.
4) Vispārējās izglītības iestādes tiek realizēti projekti “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( PuMPuRS).
2020. gadā tika turpināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Pārskata periodā
iedzīvotāji ir iesaistījušies dažādu projektu realizēšanā. Pašvaldība šīs iniciatīvas ir atbalstījusi ar
līdzfinansējumu un telpām.
Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” turpināja realizēt zupas virtuves palīdzības
programmu.
Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība ar LAD, un Madonas novada fonda
atbalstu īstenoja LEADER projektus “Gleznojam Varakļānos” un “Aužam Varakļānos”, projekta
laikā interesentiem notika aušanas un gleznošanas nodarbības, un uzsāka LEADER projektu
“Amatniecības centra izveide”.
PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa ietvaros biedrības “Zemes bites”;
“Varakļānu kultūrizglītības atbalsta biedrība”; ”Piedzīvojumu Gars” īsteno projektus ar mērķi
palielināt jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Katram projektam ir 4 600 EUR liels budžets, 100% ES finansējums.
2020. gadā Varakļānu novada pašvaldība organizēja projektu konkursu lauku tūrisma
attīstībai un suvenīru iegādei, konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību
novada aktivitātēs, Konkursā tika atbalstīts viens lauku tūrisma projekts.
Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu
iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā. Viens no regulārajiem pasākumiem, kas nodrošina
iedzīvotāju informētību par novada pašvaldības darbību un iespējām piedalīties lēmumu
apspriešanā, ir domes sēžu audioierakstu un lēmumu ievietošana internetā pašvaldības
mājaslapā www.varaklani.lv. Domes lēmumi, dažāda informācija un aktualitātes regulāri tiek
atspoguļotas novada laikrakstā „Varakļōnīts” un Madonas reģionālajā laikrakstā „Stars”.
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Katru pavasari tiek rīkotas deputātu un iestāžu vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem
Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē. Tiek analizēti mutiski vai rakstiski saņemtie
iedzīvotāju iesniegumi, nepieciešamības gadījumā tiek veikti pasākumi negatīvas situācijas
novēršanai, iedzīvotājiem tiek izskaidrota
Iedzīvotāju domas tiek ņemtas vērā turpmākajā pašvaldības darbā. Pašvaldības galvenā
prioritāte ir, un būs Varakļānu novada iedzīvotāju labklājība, laba izglītība, ērta sadzīve,
sociālais atbalsts, tīra un sakopta vide.
1. 1. Murmastienes un Varakļānu pagasti
Murmastienes pagasta teritorija aizņem 17 335.60 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme –
6 843.4894 ha, meži – 3 984.5443 ha (dati pēc lietošanas mērķa). Pagasta teritorijā atrodas Teiču
dabas rezervāts 6 300 ha platībā un daļa no dabas lieguma “Barkavas ozolu audze” – 41.6 ha.
Varakļānu pagasta teritorija aizņem 9 923.2537 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme –
6 136.5625 ha, meži – 2 402.6826 ha (dati pēc lietošanas mērķa).
Uz 2020. gada 31. decembri Murmastienes pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 666
iedzīvotāji (salīdzinot ar 2019. gadu – samazinājums par 4.17%), Varakļānu pagastā savu
dzīvesvietu deklarējuši 624 iedzīvotāji (salīdzinot ar 2019.gadu – samazinājums par 4,44%).
Murmastienes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi
2020. gadā – 53 682 EUR. Pārvaldē ir 10 darbinieki, kas sastāda 6.45 pilna laika darba slodzes.
Murmastienes pagasta pārvaldes pārraudzībā atrodas sekojošas pašvaldības iestādes:
Murmastienes pamatskola, Murmastienes feldšerpunkts, Murmastienes bibliotēka, Murmastienes
kultūras centrs.
Varakļānu pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi
2020. gadā – 25 275 EUR. Pārvaldē ir 2 darbinieki, kas sastāda 1.5 pilna laika darba slodzes.
Varakļānu pagasta pārvaldē atrodas sekojošas pašvaldības iestādes: Stirnienes bibliotēka,
Stirnienes feldšerpunkts, Stirnienes tautas nams. Murmastienes un Varakļānu pagastu teritorijas
attīstībai (ūdens, notekūdeņi, skvēru, kapsētu, piemiņas vietu) sabiedriskās teritorijas uzturēšanai
piešķirtie finanšu līdzekļi 2020. gadā – 60 446 EUR.
2020. gadā paveiktie un uzsāktie pasākumi: Varakļānu pagasta Stirnienes muižā sakārtota
ūdens ieguves urbuma dokumentācija,Varakļānu pagasta Stirnienes muižā izbūvēts aizsargjoslas
žogs ūdens ieguves vietai, Varakļānu pagasta tautas namam nomainīts jumta segums, Varakļānu
pagasta Sila kapiem daļēji demontēts un atjaunots kapsētas žogs, Murmastienes pagastā
Lielstrodu kapsētas žoga tīrīšana, krāsošana, Murmastienes pagasta Murmastienes centrā jaunu
parka soliņu izgatavošana un uzstādīšana, Murmastienes pagasta Murmastienē pie
administrācijas ēkas āra skatuves kosmētiskais remonts, Murmastienes pagasta pārvaldes telpu
kosmētiskais remonts. Nākamā gada plānotie uzdevumi un pasākumi: Varakļānu pagasta
Stirnienes muižā paplašināt un izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, Varakļānu pagasta
Stirnienē pie dzelzceļa stacijas represēto piemiņas vietā veikt teritorijas sakopšanas, celiņu
bruģēšanas darbus, Varakļānu pagasta Sila kapos pabeigt kapsētas žoga rekonstrukcijas darbus.

6

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2020

2. IZGLĪTĪBA
2.1. Varakļānu vidusskola
Varakļānu vidusskola ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas
īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Skolā tiek īstenotas četras izglītības programmas: 1) pamatizglītības programma (kods
21011111); 2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011011); 3) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma (kods 310130110); 4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
Izglītojamo skaits izglītības iestādē – 242, visvairāk dzīvo Varakļānu novadā – 202
izglītojamie. No citām pašvaldībām izglītības iestādi apmeklē 40 izglītojamie.
Izglītības iestāde piedāvā darboties 21 interešu izglītības programmā kultūrizglītības, vides
un sporta jomā. Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru skola piedāvā
jaunsargu apmācības programmu.
2020. mācību gads ir bijis sarežģīts un izaicinājumiem pilns, jo mācību gada noslēguma
posms un 2020.gada pēdējie mēneši aizritēja attālinātajā režīmā.
2020. mācību gadā izglītojamo vidējais vērtējums – 6.78, kas vērtējams kā salīdzinoši
augstākais pēdējos gados.
Apguves līmeņi mācību gada noslēguma vērtējumos
2019./2020.M.G.
Augsts

Opt imāls

Piet iekams

Nepiet iekams

8% 3%

42%
47%

Augsts un optimāls līmenis kopā veido 45%, tas liecina par skolēnu regulāru un
sistemātisku darbu. Augstākie sasniegumi saņemti spēju, sociālajās un datorzinību jomas
priekšmetos. Vairāk pietiekamu vērtējumu eksaktajos priekšmetos, arī valodās.
Varakļānu vidusskolas izglītojamo noslēguma vērtējumam ir pozitīva dinamika, to sekmē
mērķtiecīgs pedagogu, atbalsta personāla, iestādes vadības darbs, laicīgi veikta izglītojamo
izpēte, individuālais darbs ar izglītojamiem un viņu vecākiem.
7
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1.-4. klasēs pēdējo trīs mācību gadu laikā pieaug optimālo zināšanu līmenis un vērojama
tendence samazināties nepietiekamo zināšanu līmenim. Sākumskolas klasēs būtiski, ka
priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina izglītojamo spējas un prasmes, veic
lielu individuālo darbu ar katru audzēkni, savlaicīgi tiek diagnosticētas problēmas, strādāts ar
izglītojamā vecākiem, laikus piedāvāts nepieciešamības gadījumā mainīt izglītības programmu.
5.-9. klasēs trešā daļa izglītojamo mācās optimāli (6–10 balles), samazinās izglītojamo
skaits ar nepietiekamo līmeni. Ir diezgan daudz izglītojamo, kuru liecībā ir tikai viens līdz divi
viduvēji vērtējumi, tātad iespējas pieaugt optimāli mācošos izglītojamo skaitam. Lielākās
problēmas izglītojamiem sagādā matemātika, angļu valoda, fizika, ķīmija. Iestādē sistemātiski
organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, piedāvājot dažādas iespējas
snieguma uzlabošanai.
10.-12. klašu grupā palielinās optimāli mācošos izglītojamo skaits, samazinās
nepietiekamo vērtējumu ieguvušo izglītojamo skaits. Izglītojamiem tiek sniegts atbalsts
individuāli uzreiz stundās, piedāvātas konsultācijas, individuālās un grupu nodarbības, iespējas
uzlabot pārbaudes darbu rezultātus u. c.
Audzēkņi ar speciālās izglītības apmācību tiek veiksmīgi integrēti sākumskolas klasēs un
pamatizglītības posmā, attīstības progresu raksturo katra izglītojamā ar speciālo izglītību
attīstības dinamikas karte.
Regulāri un daudzveidīgi tiek izvērtēti skolēni ar speciālajām vajadzībām. Pedagogi
izvērtē katra speciālās izglītības skolēna zināšanu un attīstības līmeni, nosakot emocionāli
psiholoģisko stāvokli, sociālās prasmes un zināšanas mācību plāna sastādīšanas brīdī.
Pārskata gada ietvaros Varakļānu vidusskolas prioritātes bija skolas telpu labiekārtošana
un visu mācību kabinetu aprīkošana ar jaunām IT iekārtām (interaktīvajām tāfelēm,
interaktīvajiem ekrāniem, datoriem), jaunas mācību e-platformu aprobēšana. Nākamā gada
galvenie uzdevumi un pasākumi: 1) turpināt veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības
procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās vidējās un pamatizglītības standartos noteikto mērķu
sasniegšanu. Nākamajā gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi: 1) turpināt
individuālā atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem ESF projektā PuMPuRS (SAM 8.3.4.)
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; 2) turpināt ESF projektu
“Atbalsts izglītojamajiem individuālo kompetenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2) daudzveidīgos
pasākumus.
Lai attīstītu skolēnu lasītprasmi, izmantot tālākizglītības programmu “Agrīnās
lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next”, lai sistemātiski organizētu darbu ar skolēniem,
kuriem ir mācīšanās grūtības.
2.2. Murmastienes pamatskola
Murmastienes pamatskola ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde. Murmastienes
pamatskolas darbības pamatvirziens ir skolēnu izglītošana. 2019./2020.m.g.skolā strādāja 13
pedagoģiskie darbinieki (augstākā izglītība) un 8 tehniskie darbinieki (vidējā vai speciālā
izglītība).
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Apguves līmeņi mācību gada noslēguma vērtējumos
2019./2020.m.g.
Augsts

Opt imāls

Piet iekams

Nepiet iekams

4%6%

37%
54%

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: 1) pamatizglītības programma (kods
210 11111); 2) pirmsskolas izglītības programma (kods 010 11111); 3) speciālās izglītības
programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 210 15811). Skola piedāvā
interešu izglītības programmas, kas attīsta skolēnu radošās spējas un intereses: tautu dejas,
vokālie ansambļi, sporta un rokdarbu pulciņi, datorikas nodarbības, Jaunsargi.
Mācību gadu noslēdzot, skolēnu vidējais vērtējums – 6,37 balles liecina, ka skolēnu
zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis kopumā vērtējams kā labs.
Mācību gada laikā skolēni parādījuši savu erudīciju un zināšanas Madonas un Rēzeknes
starpnovadu olimpiādēs. Daudzi atklājuši savas literārās spējas, piedaloties un iegūstot
godalgotas vietas R. Mūka, R. Blaumaņa, M. Bārbales, I. Indrānes literārajos konkursos. 10
izglītojamie aktīvi piedalījušies dažādās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu
starpnovadu olimpiādēs un ieguvuši godalgotas vietas: 1.vieta matemātikas olimpiādē, 2.vieta
latviešu valodas olimpiādē. Atzinība: angļu valodas, vizuālās mākslas un latviešu valodas
olimpiādēs.
Skolas sportiskie jaunieši un jaunsardzes dalībnieki, šajā mācību gadā guva augstus
sasniegumus un godalgotas vietas O.Kalpaka sacensību ciklā.
Ziemassvētku laikā tika organizēta labdarības akcija ‘”No sirds uz sirdi’, sarūpējot
dāvanas un pārsteigumu vientuļajiem un slimajiem cilvēkiem Varakļānu veselības un aprūpes
centrā. Skolas 3.-6. klašu tautisko deju kolektīvs skatē ieguva 2.pakāpes diplomu, kā arī regulāri
piedalījās skolas un novada rīkotajos pasākumos.
Skolā norisinājās arī dažādi Eko pasākumi. Audzēkņi iesaistījās SIA „Zaļā josta” rīkotajā
konkursā „Tīrai Latvijai!” un tika savākti 2000 kg makulatūras, tāpat audzēkņi piedalījāsmeža
stādīšanas darbos.
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2.3. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 2019./2020. mācību gadu uzsāka
apmeklēt 116 izglītojamie un no tiem 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas programmu apguva 50
izglītojamie.
No citām pašvaldībām Varakļānu pirmsskolu apmeklēja 18 izglītojamie un pārējie dzīvo
Varakļānu novadā. Pēc pirmsskolas beigšanas 21 izglītojamais turpina mācīties Varakļānu
vidusskolā.
2019./2020. mācību gadā strādāja 15 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.
Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Iestādes
budžetu veido Varakļānu novada pašvaldības iedalītais finansējums iestādes darbības
nodrošināšanai, dibinātāja apstiprinātie iestāžu maksas pakalpojumi, valsts mērķdotācija
izglītojamo no 5 gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālo
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei un vecāku
līdzmaksājums. Iestādes budžets tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā perioda budžeta izpildi
un prioritātēm, iestādes mērķiem un uzdevumiem konkrētajā laika posmā. Iestādes darbinieki
iesaistās budžeta plānošanā.
Uzsākot 2020./2021. mācību gadu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”
pieteicās uz vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu, kura tika realizēta 03.12.2020 līdz
17.12.2020. Iestādes vadītāja profesionālā darbība tika novērtēta pārsvarā ļoti labi. Tika uzslavēts
komandas darbs un atbalsts, kā arī ieteikumi un priekšlikumi. Ekspertu vērtējums bija – vadītāja
abilstība amatam.
2020. gadā, Covid-19 vīrusa izplatība valstī, iespaidoja pasākumu ieceri, izpildi arī
pirmsskolā. Šogad Covid-19 epidēmija skāra arī arī “Sprīdīti”, ierobežojot tikšanos, svētku
svinēšanu, bet par spīti tam, notika aktīva darbošanās grupās un svētku svinēšana kopā ar
vecākiem attālināti, – skatot nofilmēto vai WhatsApp grupu foto.
2021. gada maijā pirmsskolu beigs grupas “Mākonītis” nākamie pirmklasnieki. Grupas
‘’Mākonītis’’2020./2021.m. g mērķis bija nodrošināt bērniem iespēju sagatavoties
pamatizglītības apguvei. Lai īstenotu vispusīgu bērnu attīstību, ievērojot spējas, intereses,
vajadzības un pieredzi, attīstījām sociālās un emocionālās prasmes, kritisko domāšanu, prasmi
pieņemt lēmumus, sadarbības iemaņas un jaunradi.
Darbs tika organizēts septiņās mācību jomās (vērojot, eksperimentējot, mācoties pazīt,
atšķirt un izvērtēt). Tika svinēti valsts svētki, uzsverot savu piederību Latvijai, tika svinēta
Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena, Tēva diena un bērnu
dzimšanas dienas.
Rudenī tika rīkoti pārgājieni uz parku ar daudziem izzinošiem uzdevumiem, pētīti un
mērīti koki, izveidoti rudens lapu herbāriji, pētīta maizes tapšana. Grupā notika Burkānu balle,
Mārtiņgaiļa izstāde, pavasarī – lielā Ciparu balle. Bērni mācījās darboties komandās, prezentēt
paveikto darbu un novērtēt savu un citu bērnu veikumu.
Ziemā tika daudz sportots, apgūta lasītprasme un matemātiskās darbības, izpētītas sniega
īpašības, apgūtas galda klāšanas prasmes un cepta torte.
Pavasarī tika sētas puķes un audzēti sīpolloki. Izaudzētie stādi sastādīti kastē bērnudārza
teritorijā un dāvināti savām māmiņām. 16 grupas bērni piedalījās dziesmu konkursā ’’Dziesmas
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pavēlnieks’’ Daudzas bērnu ģimenes iesaistījās projektā ‘’Hei, nāc un piedalies!’’, lai apceļotu
dzimto pusi un arī tālākus Latvijas novadus.
Teātra dienai tika iestudētas divas izrādes ‘’Zaķīša mājiņa’’ un ‘’Kazlēns, kas prata
skaitīt līdz desmit’’.
Rudenī tika rīkotas vecāku sapulces, bet pēc tam individuālas telefona sarunas vai
whatsApp saziņa. Vecāki regulāri saņēma informāciju par notiekošo grupā, un digitālus bērnu
sveicienus visos svētkos.

2.4. Varakļānu novada jauniešu centrs “Aplis”
2020. gadā Varakļānu novada jauniešu centra “Aplis” darbība bija vērsta uz jauniešu
iesaisti brīvprātīgajā darbā, redzesloka paplašināšanu, jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs,
līdzdalību projektu realizēšanā.
Gada sākumā tika uzsākts Valsts programmas finansētais projekts “Gribu! Varu! Dari!”,
kurš noslēdzās gada izskaņā. Jaunieši apguva projektu vadības pamatiemaņas. Projekta ietvaros
jauniešiem bija sniegta iespēja iesniegt un realizēt savas projektu idejas. Ar jauniešu iniciatīvu
un uzņēmību, tika realizētas divas jauniešu idejas vietējas infrastruktūras labiekārtošanai un
radošo izpausmju realizēšanai. Gūstot iedvesmu no projektā iegūtā, divas jaunietes dibināja
jauniešu biedrību “Varjaunieši”.
2020. gadā ir īstenots iedvesmas stāstu vakars ar alpīnisti, LU asoc. profesori. Vairāki
velobraucieni, pārgājiens gar Lielo Pelečāres purvu. Ņemot vērā jauniešu iniciatīvu un
sadarbojoties ar Varakļānu vidusskolu, kopā ar jauniešiem tika pārkrāsots un uzlabots vagoniņš
pie pilsētas slidotavas. Ar jauniešu līdzdalību tika atjaunots pie jauniešu centra esošais
volejbola laukums, kurā augustā “Jauniešu burziņš” ietvaros notika jauniešu volejbola
sacensības. Arī ikdienā volejbola laukums tiek izmantots ļoti intensīvi. Pirms Ziemassvētkiem
jaunieši tika aicināti sociālajā vietnē Instagram dalīties ar savu Ziemassvētku gaidīšanas norisi,
aktīvākais jaunietis ieguva balvu.
2020. gadā izvirzītie mērķi tika sasniegti. Kamēr valstī netika noteikti stingri
ierobežojumi Covid- 19 izplatības dēļ, jaunieši tika aktīvi iesaistīti dažādās aktivitātēs un
viņiem tika sniegta iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.
Prioritātes nākamajam gadam tendētas uz jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Paplašināt inventāra pieejamību un daudzumu. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, veidot
pozitīvu sadarbību ar jauno vietvaru un pārstāvēt Varakļānu jauniešu intereses.
Kopš jauniešu centrs ir jaunās telpās , regulāri vidējais apmeklētāju skaits darba dienā
svārstās no 10- 20 apmeklētājiem.
2.5. 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 un 1995.gada 1.septembrī savu darbību uzsāka mākslas nodaļa. Skolas darbības
tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, likums par pašvaldībām,
pašvaldību saistošie lēmumi, Skolas nolikums.
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Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un mākslā
aktīvs realizētājs, kas attīsta bērnu un jauniešu radošumu un konkurētspēju. Mēs rūpējamies par
mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, attīstām daudzveidīgu
kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujamies un darbojamies novada un Latvijas kultūras telpā.
Skola kā kultūrizglītības centrs novadā, kas izglīto jauno kultūras cilvēku: nodrošina
iedzīvotājiem profesionālo prasmju un iemaņu apguvi; veido un nostiprina garīgo izaugsmi visa
mūža garumā; piedalās novada kultūras dzīves veidošanā; organizē nozīmīgus kultūras
pasākumus Latvijas mērogā; veicina starptautisko sadarbību.
Darbības pamatmērķis: sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli
attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi mākslas un mūzikas
pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi, atbilstoši savām interesēm, spēj turpināt izglītību
nākamajā pakāpē un iekļauties Latvijas kultūras dzīvē.
2019./2020. mācību gadā skolā mācās 121 izglītojamais. Skolā apgūst 9 profesionālās
ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu
instrumentu spēle - Vijoles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle,
Trompetes spēle; Vokālā mūzika – Kora klase, Sitaminstrumentu spēle, Vizuāli plastiskā māksla.
Skolas pasākumi – tradīcijas: Zinību diena; Latvijas neatkarības gadadienai veltīts
koncerts-izstāde; Ziemassvētku koncerts-izstāde; Mātes dienai veltīts koncerts-izstāde; Vecāku
sapulces koncerts-izstāde; Sadraudzība ar Varakļānu novada izglītības iestādēm; Izlaidums.
Skola sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību rīkoja glezniecības plenēru “Mēs zveigznājā”.
Koncerti: Sakarā ar Valstī noteikto ārkārtas situāciju (COVID-19), koncerti un pasākumi
tika atcelti. Izstādes: Audzēkņu darbu izstāde Stirnienes bibliotēkā audzēkņu radošo darbu
izstāde, Varakļānu bibliotēkā audzēkņu darbu izstāde “2020.gada simboli”. Kafejnīcā
“Grāmatnīca” absolventu noslēguma drabu iztāde. Pasākumi: Mūzikas nodaļas audzēkņi
piedalījās: Reģina mūzikas skolu festivāls Mūzikas teorijā un konkurss “Skaņais bolss” Rēzeknes
mūzikas v-sk.; Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles konkurss “Naujene Wind 2020”.
Mākslinieki piedalījās: V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas
skolas vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme”, “Akvarelis. Māksliniekam
Jānim Brektem-100”, Sadarbībā ar Madonas un Saldus novada fondiem tika noorganizēts
Glezniecības plenērs “ Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās”, Starpnovadu projekts
“4xmāksla”, Sadarbībā ar Madonas mākslas skolu projekts “Gaisma”.

3. KULTŪRA
3.1. Varakļānu kultūras nams
Varakļānu Kultūras nams ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai
īstenotu likuma “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas kultūras jomā. Kultūras nama
darbības pamatuzdevumi ir: nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm; veicināt tautas mākslas kolektīvu darbību KN,
tādējādi nodrošinot Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību; veidot labvēlīgu vidi
tradicionālās tautas mākslas darbībai un jaunradei; nodrošina kvalitatīvu un profesionālu kultūras
pakalpojumus pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam, atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm.
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2020.gadā Varakļānu Kultūras namā darbojās 167 pašdarbnieki 10 dažādos amatiermākslas
kolektīvos. Ar kolektīviem strādāja 9 profesionāli amatiermākslas kolektīvu vadītāji un 2
koncertmeistari. Pašdarbības kolektīvu sniegumu varēja vērot koncertos, kuri norisinājās savā
KN, tāpat arī novada pasākumos un sarīkojumos ārpus novada teritorijas.
Lai arī 2020. gads kultūras dzīvei bija grūts un paritēja galvenokārt Covid 19 pandēmijas
ierobežojumos, Varakļānu Kultūras nams ievērojot visus drošības noteikumus, iespēju robežās,
rīkoja pasākumus visām paaudzēm un interešu grupām. Bija gan pašdarbības kolektīvu koncerti,
gan profesionālu mūziķu un mākslinieku sarūpētas koncertprogrammas un grāmatu
prezentācijas. Tika piedomāts arī par ģimenēm ar bērniem, kuri tika aicināti gan uz leļļu teātra
izrādēm, gan aizraujošām cirka izrādēm visai ģimenei. Tika demonstrētas arī jaunākās un
augstāko atzinību guvušās kinofilmas. Demonstrēja labāko pilnmetrāžas spēlfilmu “Dvēseļu
putenis”, kā arī atzinību par labāko scenāriju guvušo filmu “Pilsēta pie upes”. Pašiem
mazākajiem novada iedzīvotājiem tika rīkoti tradicionālie “Sudraba Karotīšu svētki” un Bērnības
svētki, kad visi saņēma pašvaldības sarūpētās piemiņas dāvanas.
Pavisam 2020.gadā kultūras namā notika 37 pasākumi un sarīkojumi, kurus apmeklēja
4147 skatītāji un klausītāji (t.sk. – 24 bezmaksas pasākumi ar 3322 apmeklētājiem un 13 maksas
pasākums ar 825 apmeklētājiem).
Varakļānu Kultūras nams rīkoja un piedāvāja skatītājiem un klausītājiem daudzveidīgus
pasākumus dažādām gaumēm. Populārākie no aizvadītā gada pasākumiem, ko rīkoja Varakļānu
KN, ir: pašvaldības darbinieku Ziemassvētku balle; Varakļānu KN līnijdeju kolektīva “Četras
debesspuses” 15. gadu jubilejas koncerts “Man kabatā…” , kurā piedalījās 14 līnijdeju draugu
kolektīvi no visas Latvijas; Valentīndiena tika atzīmēta ar folkloras kopas “Klāni” 3 gadu
jubilejas koncertu un balli kopā ar DJ Jāni Balodi; 29. februāri atzīmēja ar skanīgu latviešu
estrādes skaņdarbu koncertu “Vienu reizi četros gados”, kuru sniedza pūtēju orķestris
“Dekšāres”, Stirnienes vīru vokālais ansamblis un Pļaviņu novada Klintaines pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Dzirnas” ar koncertprogrammu “Viena tauta viena dziesma”; Jāņu
ielīgošanas sarīkojumā Varakļānos, skatītājiem tika piedāvāta zibakcija. Iedzīvotājus priecēja un
izklaidēja KN pašdarbnieki ar dejām un uzvedumiem, kā arī motociklistu brauciens; Senioru
atpūtai tika veltīts vasaras sadancis. Uzstājās SDK “Dardedze”, Sīļukalna deju kopa
“Pagrieziens”, Barkavas DDK “Zīles”, Atašienes SDK, Vārkavas novada kultūras centra SDK
“Dzīves virpulī” un SDK “Odziņas”; Mazo vokālistu konkurss “Varakļānu Cālis – 2020”, kurā
piedalījās 7 talantīgi un radoši pirmsskolas vecuma bērni; kā katru gadu 2. augustā notiek
Ebreju piemiņas brīdis; Ikviens varēja aktīvi līdzdarboties un radoši pašizteikties, ikgadējā
konkursā “Gaismas dārzs”, kas notika Varakļānu pilsētas svētku ietvaros .Varakļānu pilsētas
svētki, aizsākās jau piektdienas vakarā ar auto-moto parādi, pūtēju orķestra “Dekšāres” koncertu.
Jau otro gadu notika visu iemīļotā izglītojošā spēle “Es mīlu Varakļānus”, kuras vadītājs ir
harizmātiskais Aldis Grandāns. Dienas izskaņā bija skatāms koncerts, ko sniedza grupa
“Rolise”, kā arī varēja aplūkot krāšņi izgaismotās ziedu kompozīcijas. Nākamā svētku diena
sākās ar bērnu rītu, kur visi mazie pilsētas iedzīvotāji varēja izpriecāties putu-burbuļu ballītē.
Vakars noslēdzās ar ļoti plaši apmeklētu zaļumballi, kurā uzstājās un visus iekustināja Aldis
Grandāns; kā katru gadu no vasaras atvadāmies ar auto-foto orientēšanās sacensībām “Rudens
kauss 2020”; par godu Starptautiskajai senioru dienai notika izbraukuma koncerts, ko sniedza
SDK “Dardedze” un Varakļānu mūzikas un mākslas audzēkņi; Senioru pēcpusdiena “No
Miķeļiem līdz Mārtiņiem” ar grupas “Starpbrīdis” koncertu; Jau otru gadu pie Varakļānu novada
mazākajiem iedzīvotājiem brauc “Ziemassvētku rūķu taksometrs”, tas ir emocijām un labestības
pilns pasākums, kura laikā bērni saņem Ziemassvētku saldumu paciņu, ko ir sagādājusi
Varakļānu pašvaldība; Ziemassvētku un Jaunā gada kopā saiešanas pasākumi diemžēl šogad
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izpalika pandēmijas strikto ierobežojumu dēļ. Kultūras nama telpās darbojas Varakļānu Tautas
bibliotēka; Senioru biedrība “Pīlādzītis”; biedrība “Pieaugušo attīstības projekts”; sieviešu
invalīdu biedrība “Aspazija”. Varakļānu Kultūras nama telpas saviem pasākumiem un kolektīvu
mēģinājumiem izmantoja gan Varakļānu novada pašvaldības iestādes, gan citas organizācijas.
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm: Varakļānu
vidusskolu, PII ”Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolu, Atašienes , Dekšāru pamatskolas, Viļānu
Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Madonas Mūzikas un mākslas
skolu, Lubānas mākslas skola, Ērgļu Mūzikas un mākslas skolu, Engures Mākslas un mūzikas
skolu, Saldus Mākslas skolu, Ludzas mākslas skolu, Rēzeknes Mūzikas vidusskolu, Rēzeknes
Dizaina un mākslas vidusskolu.
Veiksmīga sadarbība ar NVO “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrību”. Īstenoti
projekti ar IZM “Pumpurs” atbalstītu projekts “Izaicinājums!”.
Prioritātes nākošajam gadam: Atbilstoši kultūrizglītības attīstības tendencēm, izstrādāt
jaunas mācību priekšmetu programmas. Mācību priekšmeta satura pasniegšanas procesa
dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas. Pielāgot
mācību metodes attālinātajām mācību procesam.
Turpināt atbalstīt pedagogu tālākizglītību, lai dažādotu mācību metodes, turpināt ieviest
nodarbībās inovācijas, kas padarītu mācības interesantākas, modernākas un daudzveidīgākas.
Izmantot tādas mācību metodes, kas audzēkņiem ļauj brīvi izmantot iegūtās zināšanas reālā
dzīvē.
Attīstīt izglītojamo radošās domāšanas izpratni un pašizpausmi, tādējādi uzlabojot viņu
attieksmi pret ikdienas mācību procesu. Motivēt izglītojamos regulāram mācību darbam,
pilnveidojot prasmi patstāvīgi mācīties, tā attīstot nepieciešamās iemaņas kolektīvās
muzicēšanas tradīciju izkopšanā un attīstīšanā. Izmantot daudzveidīgas vērtēšanas metodes,
attīstīt izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes.
Pilnveidot darbinieku zināšanas par psiholoģiski drošas un labvēlīgas vides radīšanu
audzēkņiem. Turpināt skolas tradicionālo vērtību akcentēšanu mācību un audzināšanas procesā.
Izglītot vecākus un skolotājus par dažādiem ar izglītošanās procesu saistītiem jautājumiem.
Veicināt izglītojamo iniciatīvu izglītības iestādes darbības pilnveidošanā, pasākumu iniciēšanā un
organizēšanā. Izveidot karjeras izglītības programmu, kur skolotāji audzēkņiem un vecākiem
stāsta par savām izglītības gaitām, sasniegumiem un citām radošām aktivitātēm, veido
koncertprogrammu un/vai izstādi. Aktivizēt vecāku līdzatbildību audzēkņu izglītošanas procesā.
Motivēt vecākus vairāk iesaistīties skolas attīstībā, ar lielāku entuziasmu darboties vecāku
komitejā. Turpināt attīstīt vecāku pedagoģisko kompetenci, organizējot izglītojošus pasākumus.
Nodrošināt pamatu bāzi talantiem sekmējot profesionālo un radošo izaugsmi.
Izglītības iestādes resursi: Turpināt piesaistīt finansējumu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanai/atjaunošanai, rakstot projektus. Turpināt sadarbību ar “Varakļānu novada
kultūrizglītības atbalsta biedrību” finanšu līdzekļu piesaistei. Turpināt materiāltehniskās bāzes un
fondu pilnveidošanu/atjaunošanu. izveidot mūsdienīgus mūzikas un mākslas priekšmetu mācību
kabinetus
Iesaistīt darbā jaunus un motivētus pedagogus, lai mazinātu esošo pedagogu izdegšanas
draudus. Turpināt atbalstīt skolotāju dalību dažādās profesionālās un pedagoģiskās darbībās.
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3.2. Varakļānu novada muzejs
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 ir atkārtoti akreditēts līdz 2024. gada 17. decembrim. Kultūras ministrijas
izsniegta akreditācijas apliecība Nr.80A4 no 18.12.2019.g. Muzeja šifrs ir VarNM. No 2001.
gada Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. No 2016. gada Vidzemes Tūrisma asociācijas
biedrs. Muzeja juridiskā adrese ir: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838.
Muzeja misija ir popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu, vēstot par grāfa M.
Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.
Pārskata gadā muzeja krājums tika papildināts ar 326 vienībām, t.sk. pamatkrājuma
vienību skaits – 139. Viens eksponāts tika iepirkts – Glezna “Grāfs Johanss Andreass Jozefs fon
der Borhs”, māksliniece Līva Urtāne. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2020. gada beigās
ir 6160 (seši tūkstoši viens simts sešdesmit vienības, t.sk.pamatkrājumā – 1812 vienības ar
kopējo vērtību € 21361,58 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens Euro 58 centi).
Nacionālajā muzeju kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopējais skaits ir 6160 vienības.
Muzeja krājums tika izmantots pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, pētnieciskajam darbam
un digitālo attēlu izgatavošanai. Kopējais izmantotais krājuma vienību skaits ir 676 vienības.
Izveidotas jaunas 184 zinātniskā apraksta kartītes ar padziļinātiem pētījumiem par muzeja
eksponātiem. Uzsākti 2 izglītojošo programmu scenāriji skolēniem “Par Latviju” un “Par un ap
skolu”. Izpētītas trīs pētnieciskā darba tēmas: “Ķirurga P.Mucenieka dzīve un darbība”, “Literāts
A. Sprūdžs” un “Luterāņu kapu ansamblis “Baltais gulbis dodas debesīs...””
Publicēti 5 pētnieciskie raksti par Varakļānu slimnīcas vēsturi un 23 cita rakstura
publikācijas vietējā laikrakstā “Varakļōnīts”.
Pārskata periodā muzejā atklātas 6 (sešas) izstādes, t.sk. 1 ( viena no muzeja krājuma).
No iepriekšējā gada eksponētas 2(divas) izstādes. Pārskata periodā kopā eksponētas 8 izstādes.
Ārpus muzeja izstādes netika eksponētas. Tika papildināta pastāvīgā ekspozīcija “Senās godības
atspulgs laikmetu griežos” ar jaunu gleznu “Grāfs Johanss Andreass Jozefs fon der Borhs”.
Pārskata gadā muzejs bija atvērts sabiedrībai 1463 stundas. Muzejs ir darbojies arī ārpus regulārā
darba laika 342 stundas. Muzeja darbinieki ir novadījuši 46 ekskursijas, 15 muzeja pedagoģiskās
programmas ar 309 apmeklētājiem. 2020.gadā muzeju ir apmeklējuši 3741 apmeklētāji, t.sk.
bezmaksas apmeklētāji - 1175. Apmeklētāji grupās – 1555 t.sk. skolēni grupās – 618, ārzemnieki
– 29, pārējie grupās – 908. Individuālie apmeklētāji –1368 un dažādi apmeklētāji – 818. Tika
veikta apmeklētāju aptauja, kurā tika aptaujāti 123 respondenti ar mērķi, lai uzzinātu vispārējo
apmeklējuma mērķi un apmierinātību ar redzēto un dzirdēto.
Muzejā ir notikuši 3 tematiskie pasākumi: LPMA Vēsturisko parku un dārzu dienas orientēšanās aktivitātes parkā, Riteņbraucēja Vladimira Ribakova piemiņas pasākums,
"Rožukroņa svētki" - priestera V. Nagļa primicijas 20 gadu svinības. Nolasīta 1 lekcija - "Meža
saglabāšana un pareiza kopšana". Muzejs piedalījās pilsētas rīkotajā konkursā “Ziedi un mūzika
Varakļānos” iegūstot 1 godalgu par labāko ziedu kompozīciju.
Turpinās sadarbība ar katoļu kustības “Pro Sanctitate” Jezuītu misionārēm Latvijā
konsekrētajām māsām Liliani Bertrand (Beļģija) un Ritu Refalo (Malta) kā arī pārējiem
kustības dalībniekiem. Turpinās sadarbība ar ASV dzīvojošajiem L.Latkovska tuviniekiem –
māsu Generosu Kollinsku (Latkovsku) sakarā ar seniora un juniora Latkovsku arhīvu
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nogādāšanu muzejam. Turpinājās sadarbība ar ASV pētnieci Rutu Sargenti par sv. Viktora pīšļu
atceļošanu uz Varakļāniem grāfa M.Borha dzīves laikā. Sadarbības rezultātā iegūts R. Sargentes
izpētes darbs un iegūtu jauni vēstures pierādījumi. Aizsākusies diplomātiska sadarbība ar Polijas
vēstniecību.

3. 3. Varakļānu tautas bibliotēka
Varakļānu tautas bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta un finansēta
kultūras iestāde, kas atrodas novada administratīvajā centrā.
Bibliotēka atrodas Varakļānu kultūras nama 2.stāvā un nav pieejama cilvēkiem
ratiņkrēslos vai ar pārvietošanās grūtībām. Pēc nepieciešamības grāmatu piegādi mājās
nodrošinām ar sociālā dienesta mobilās aprūpes darbiniekiem vai piegādājam pašas (mums ir 6
šādi klienti). Dažiem lasītājiem izdevumus piegādā viņu tuvinieki vai kaimiņi.
Bibliotēka darbojas tradicionālā veidā – piedāvājot drukātos materiālus – grāmatas un
periodiku, kā arī audiovizuālos un elektroniskos dokumentus. Bibliotēkā tiek nodrošināta
bezmaksas piekļuve datoriem un internetam, pieejami arī dažādi maksas pakalpojumi.
Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties
par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības
locekļiem, neatkarīgi no viņu vecuma, finansiālajām iespējām vai sociālā statusa.
Varakļānu tautas bibliotēkas galvenās darba prioritātes 2020.gadā: darbs ar dažāda vecuma un
sociālo grupu bibliotēkas apmeklētājiem, īpašu uzsvaru liekot uz bērniem un jauniešiem;
bibliotēkas vizuālā tēla uzlabošana, pamatojoties uz akreditācijas komisijas ieteikumiem;
aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu, popularizēt attālinātā pakalpojuma izmantošanas
iespējas. Problēmas, to risinājumi: Datortehnikas nolietošanās un nepietiekams interneta ātrums
- tiek apsvērta doma par apmeklētājiem pieejamo datoru skaita samazināšanu. Samazinās
bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu skaits – arī turpmāk lielāks uzsvars jāliek uz bērnu
un jauniešu piesaisti bibliotēkai un tās piedāvātajiem pakalpojumiem. Bibliotēkas telpu vizuālā
tēla uzlabošana – nepieciešams piesaistīt lielāku pašvaldības finansējumu, lai veiktu kosmētisko
remontu un mēbeļu atjaunošanu.
Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā: Interesanti. Radoši. Sarežģīti.
Nācās radoši pieiet šai situācijai. Pavasarī, kad izsludināja ārkārtas stāvoklī valstī visi bijām
apjukuši un neziņā – kā organizēt bibliotekāro darbu, kā darboties, lai lasītājs nepalīktu bez
lasāmvielas. Viena lieta, izsniedzot autorizācijas datus, piedāvāt lasīt grāmatas e-vidē, otra –
lasītājiem nodot vēlamo literatūru bezkontakta ceļā. Nav jau noslēpums, ka mazpilsētās liela
daļa bibliotēkas lietotāji ir seniori, kuriem e-vide ir sveša. Šinī gadījumā literatūru piegādājām
mājās, vai arī izsniedzām groziņā no balkona, jo bibliotēka atrodas otrajā stāvā. Covids-19
ieviesa korekcijas – samazinājās lietotāju skaits, līdz ar to arī izsniegums. Datorapmeklējums
vispār zems, jo pārsvarā atļauts tika izdrukāt nepieciešamos dokumentus. Kad decembrī
nedrīkstēja izsniegt literatūru, mēs sapratām, cik ļoti bibliotēkas ir vajadzīgas mūsu labajiem
lasītājiem.
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Bibliotēka darbojas tradicionālā
veidā – piedāvājot drukātos materiālus – grāmatas un periodiku, kā arī audiovizuālos un
elektroniskos dokumentus. Bibliotēkā tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve datoriem un
internetam, pieejami arī dažādi maksas pakalpojumi.
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Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties
par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības
locekļiem, neatkarīgi no viņu vecuma, finansiālajām iespējām vai sociālā statusa.
Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, pārskata periodā paveiktais:
organizētas aktivitātes dažādām mērķgrupām, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu
auditorijai, dalība “Skaļās lasīšanas sacensībā”, pieaugušo apmācības informācijpratībā kopā ar
Swedbank speciālistiem, bibliotekārās stundas pirmsskolas apmeklētājiem. Izsniegto
autorizācijas datu skaits palielinājies. Telpu labiekārtošana – visā bibliotēkā veikts kosmētiskais
remonts, kā arī daļai bibliotēkas atjaunots grīdas segums, kā arī kāpņu telpā atjaunots krāsojums
un apgaismojums. Turpinās veiksmīga sadarbība ar citām novada iestādēm – vidusskolu,
muzeju, mūzikas un mākslas skolu u.c., aicinot iesaistīties mūsu pasākumos un atbalstot
viņējos. Lietotājiem pieejamo datoru skaita samazināšana. Nokalpojušās ierīces norakstītas un
atgrieztas Kultūras informāciju sistēmas centrā (divi pēdējie 3TD projekta datori).
Šis gads ir bijis ļoti interesants, jo vīruss Covid-19 ieviesa izmaiņas visa gada garumā,
sakarā ar valstī izsludināto karantīnu, samazinājies ir gan izsniegums, gan apmeklējums, gan
pasākumi.

2018

2019

2020

Lietotāju skaits
638
626
544
t.sk. bērni
218
227
175
Bibliotēkas
5782
5393
3818
apmeklējums
t. sk. bērni
2006
2005
1017
Virtuālais
240
apmeklējums
Datorapmeklējums
2052
1352
699
t.sk. bērniem
994
619
236
Izsniegums kopā
9900
9813
8922
t.sk. grāmatas
6148
6109
6149
t.sk. periodiskie
3738
3702
2039
izdevumi
t.sk. bērniem
1047
989
792
Bibliotēkārais
34%
34%
30%
aptvērums % no iedz.
skaita pagastā, pilsētā, r
reģionā
t.sk. bērni līdz 18 g.*
11,6%
12,3%
9,7%
Iedzīvotāju skaits
1876
1836
1801
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu
-2%; -13%
+4%; -23%
-7%; -29%
bez izm.;-50%

-35%; -48%
-38%; -61%
-1%; -9%
-1%; +0.6%
-1%; -44%
-6%; -20%
bez izm.; -4%

+0,7%; -2,6%
-3%; -2%

Lietotāju skaits 2020.gadā kopumā ir nedaudz mazinājies, bērnu skaits nedaudz
pieaudzis, bet izsniegums diemžēl samazinās. Ar katru gadu samazinās arī datoru lietotāju
skaits, kas nav nekas pārsteidzošs, jo viedierīces un internets kļūst par ierastu ikdienas
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sastāvdaļu ikviena cilvēka dzīvē (un mājās. Kā apmeklētājus reģistrējam arī tos, kuri atnāk uz
kādu no mūsu piedāvātajiem pasākumiem vai radošajām darbnīcām.
Pakalpojumi un tematiskie pasākumi dažādām mērķgrupām: gada pirmajā ceturksnī
notika trīs izglītojošās nodarbības, kuras vadīja Swedbank speciālisti. Banka telefonā un
datorā, Smart ID lietošana, kodu kalkulatoru izmantošana.
Martā, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, plānotie pasākumi tika atcelti visa
gada garumā. Tostarp aktualizējās jautājumi par autorizācijas datiem, grāmatu pasūtīšanas un
rezervēšanas iespējām bibliotēkas e-katalogā un lasīšanas iespējām vietnē www.3td.lv.
Informējām par iespējām laikrakstu datubāzē www.news.lv. Aicinājām izmantot bezmaksas
digitālās kolekcijas un datubāzes www.periodika.lv, www.filmas.lv, www.gramatas.lndb.lv,
www.manizurnali.lv.
Kopā ar divām pirmsskolas grupām darbojāmies un iepazināmies ar bibliotēku caur
grāmatām, rotaļām, spēlēm, klausīšanos un darba lapu krāsošanu.
“Skaļās lasīšanas konkurss”, piedalījās 5. un 6.klases skolēni un skolotājas.
Kopumā 2020.gada laikā bibliotēkā notika 6 tematiskie pasākumi.
Tāpat bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes veltītas rakstniekiem, grāmatu
jaunieguvumi un tematiskās literatūras izstādes. Kopā 26 literatūras izstādes apskatāmas
bibliotēkā un 16 virtuālas literatūras izstādes skatāmas www.facebook.com Varakļānu tautas
bibliotēkas profilā. Tāpat lapas sekotāji varēja piedalīties virtuālajā viktorīnā “Senvārdi”.
Uzziņu un informācijas darbs:
2020. gadā sniegtas 978 uzziņas, tas ir 34% vairāk kā iepriekšējā gadā, jo gada laikā
bija ļoti daudz jautājumu par bibliotēkas pieejamību, darba laiku, apmeklēšanas iespējām un
autorizācijas datu iegūšanu. Pieejamas tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes.
Ikdienas darbā ar apmeklētājiem vispiemērotākā ir individuālā pieeja.
Bibliotēkā ir 78 autorizēti lietotāji, gada laikā palielinājies par 52 autorizētiem
lietotājiem. Mērķis – tuvāko gadu laikā šo skaitu ievērojami palielināt, lai apmeklētājiem
nodrošinātu mūsdienīgāku pieeju bibliotēkas pakalpojumiem.
Varakļānu tautas bibliotēkas galvenais mērķis ir veidot universālu, aktuālu, dažādiem
vecumiem un izglītības līmeņiem atbilstošu, dažādu nozaru krājumu, kas atbilstu galvenajiem
virzieniem – informācija, izglītība, izaugsme, izklaide. Krājuma komplektēšana tiek balstīta uz
“Varakļānu novada attīstības programmas 2014-2020” izvirzītajiem mērķiem nodrošināt
mūžizglītības un radošas personības attīstības iespējas novada iedzīvotājiem.
2018
2019
2020
Pašvaldības finansējums krājuma
3640
3788
3846
komplektēšanai
t. sk. grāmatām
2932
3075
3095
t. sk. bērnu grāmatām
510
666
t. sk. periodiskajiem izdevumiem
708
713
751
Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita
1,94
2.06
2,13
pagastā, pilsētā, reģionā
Finansējums krājuma komplektēšanai kopā
3842
3449
4151
(ietverti dāvinājumi)
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
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Pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai pēdējos gados ir stabils. Tas
nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, taču ir nepietiekams attīstībai. Ņemot vērā, ka
grāmatas un preses izdevumi kļūst arvien dārgāki, iegādāties par šo finansējumu varam aizvien
mazāk.
Finansējuma sadalījums 76% grāmatu u.c. izdevumu un 24% periodikas iegādei
proporcionāli atbilst normai, kā prioritāti izvirzot grāmatu u.c. izdevumu iegādi. Dāvinājumos
2020.gadā saņemtas 24 izdevumu vienības par kopējo summu 199.75 Eur. LNB projekta
“Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” bibliotēkā saņēmām kopā 84 grāmatas
par summu 871.03 Eur
2020.gadā tika abonēti 22 preses izdevumi – 2 laikraksti un 20 žurnāli. Vietējo avīzi
“Varakļōnīts” bibliotēkai dāvina tās izdevējs – biedrība Varakļōnīts. Bibliotēkas krājumu ik pa
laikam papildina arī lasītāju uzdāvinātie žurnāli. Varakļānu tautas bibliotēkas galvenie
sadarbības partneri jau nemainīgi ir novada pašvaldība un citas pašvaldības iestādes. Sadarbība
ar pašvaldību un tās darbiniekiem ir laba, mūsu vēlmes un priekšlikumi tiek ņemti vērā un
iespēju robežās īstenoti.
Par savu darbu un problēmām runājam sanāksmēs novada pašvaldībā, kad reizi mēnesī
tiekas visi pašvaldības iestāžu vadītāji un domes vadība.
Aktīvi sadarbojamies ar novada izglītības iestādēm – PII “Sprīdītis”, Varakļānu
vidusskolu un Mūzikas un mākslas skolu. Bērni tiek iesaistīti dažādos kopīgos pasākumos:
notiek izglītojoši izklaidējoši pasākumi (“Skaļā lasīšana”, novadpētniecības pasākumi), mākslas
skolas audzēkņu izstādes bibliotēkā (2020.gadā – divas).
Laba sadarbība izveidojusies ar Varakļānu jauniešu centru, bibliotēkā varēja apskatīt
gleznošanas konkursā "Neordinārās ielas" radītos darbus! Gleznas tapušas jauniešu iniciatīvu
projekta "Es redzu savādāk" ietvaros. Darbi tika dāvināti pašvaldības iestādēm, arī bibliotēkai.
Notiek sadarbība ar Madonas reģiona bibliotēkām – SBA pakalpojums, konsultācijas par
darbu.
Jāsecina, ka sadarbības jomā mazs novads ir priekšrocība, jo uzrunāt zināmu cilvēku ir
vieglāk, arī satiekoties ikmēneša sanāksmēs rast kopīgu valodu un izrunāt sadarbības iespējas ir
vienkāršāk.
2018
820
396
86
61
646
11301
0,6

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2019
895
474
136
117
790
11406
0,6

3,1
3
Tabula “Krājuma rādītāji”
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2020
778
412
133
87
666
11518
0,6
1,7
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3. 4. Murmastienes bibliotēka
Murmastienes bibliotēkā bija pieejami visi tradicionālie bibliotekārie pakalpojumi un
cerams, ka tie arī turpmāk būs ar pozitīvu perspektīvu.
Bibliotēkas budžets aizvadītajā gadā ir palielinājies ļoti minimāli, jo auguši izdevumi par
komunālajiem pakalpojumiem, it īpaši apkures izmaksas. Kopējie izdevumi 13898,00 EUR.
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā ir pozitīva un nodrošina ne
tikai pamatfunkciju veikšanu, bet ir attīstību veicinoša. Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz
vienu iedzīvotāju atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem par nepieciešamā finansējuma
normatīvajām prasībām. Pārskata periodā daļā no bibliotēkas telpām veikts kosmētiskais remonts
– pārkrāsotas 2 sienas.
Darba apstākļi atbilst darba drošības noteikumiem. Informācijas pakalpojumu attīstībā
bibliotēkā liela loma ir reklāmai un sadarbības partneriem - Madonas bibliotēkai, KIS u.c.
E-prasmju nedēļas ietvaros tika organizēti datorapmācības kursi ,, Digitālās prasmes ikvienam
– izglītībai, atpūtai, e-pakalpojumiem”
gan interesentu grupām, gan individuāliem
apmeklētājiem. Iespēju bez maksas apgūt iemaņas darbā ar datoru un interneta piedāvātās
iespējas izmantoja 8 pagasta iedzīvotāji. Gada beigās bija redzams, ka arvien vairāk apmeklētāji
izmanto internetu praktisku un sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, rēķinu apmaksai, epastu sūtīšanai u.c.
Bibliotēka lasītājus apkalpo IS ALISE-i. Tam ir daudz plusu veiksmīgas lasītāju
apkalpošanas darba nodrošināšanā.
Attīstoties IT nozarei, aizvadītajā gadā veikti uzlabojumi un palielināts interneta ātrums,
kas tagad apmierina gan bibliotēkas lietotājus, gan darbinieku. Bibliotēka nav pieejama
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, reizi mēnesī mājās
apmeklēju tos lasītājus, vientuļus cilvēkus, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar apmeklēt
bibliotēku. Šādi ļoti aktīvi un čakli lasītāji ir 9 ģimenēs. Vairākās ģimenēs senioriem bibliotēkas
grāmatas un preses izdevumus piegādā jaunāki ģimenes locekļi.

2019.
217

2020.
210

71

63

56

Bibliotēkas apmeklējums

2737

2463

1384

t. sk. bērni

912

593

251

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā

6428

5477

4299

t. sk. grāmatas

3915

2971

2745

t. sk. periodiskie
izdevumi

2513

2506

1554

Lietotāju skaits
t. sk. bērni

2018.g
227

20

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-4% ;
-3,2
%
-11% ;
11,1%
-10%;
43,8%
-35% ; 57,7%
-15% ; 21,5%
-24% ;
7,6%
-0,3% ; 38,0%

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2020

t. sk. bērniem

977

531

328

Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita pagastā
t.sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

32%

31%

31,5%

66%
711

64%
695

59%
666

t.sk. bērni līdz 18g.

108

99

95

-46%;
38,2%
-1%;
0,5%
-2%;
-2,3%;
4,2%
-8%;
4,1%

-5%
-

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Murmastienes pagasta bibliotēkas grāmatu krājums uz 2019. gada 31. decembri – 7270
eks., tai skaitā grāmatas – 6319 (tai skaitā 124 bērnu grāmatas), seriālizdevumi – 944 eks., 5
audiovizuālie resursi un 2 elektroniskie dokumenti. Krājums papildināts ar 486 eksemplāriem:
213 grāmatām un 273 periodiskajiem izdevumiem.
Murmastienes pagasta bibliotēkas krājums uz 2020. gada 31.decembri – 7101 eksemplāri
tai skaitā grāmatas - 6218 (tai skaitā 130 bērnu grāmatas), seriālizdevumi – 866 eks., 5
audiovizuālie resursi un 12 pārējie dokumenti. Lasītāji regulāri izmanto enciklopēdijas un
vārdnīcas, tāpat savu lomu informācijas sniegšanā spēlē arī bibliotēkā izveidotās 27 mapes (21
tematiskā un 7 novadpētniecības) ar kopētajiem materiāliem par dažādiem tematiem: tūrisms,
veselībai, dārzkopība, dārzeņkopība, netradicionālā lauksaimniecība, Ziemassvētki, Līgo svētki,
Lieldienas, Mātes diena, Valentīndiena, literatūra, izglītība, kultūra, informācija darba
meklētājiem, lauksaimniecība, ES fondi, Latvijas prezidenti, Senlietas, Horoskopi, Gaismas pils.
Par godu Latvijas jubilejai tika izveidota vēl viena tematiskā mape – Latvijai -100, kas
aizvadītajā gadā krietni papildināta.
Lasītājiem sniegtas 143 bibliogrāfiskās uzziņas.
2018
2019
2020
Jaunieguvumi kopā
524
486
507
t.sk.grāmatas
219
213
242
t. sk. latviešu daiļliteratūra
66
85
98
t. sk. bērniem
56
53
7
Izslēgtie dokumenti
1331
953
683
Krājuma kopskaits
7737
7270
7101
Grāmatu krājuma apgrozība
0,6
0,8
0,44
Periodisko izdevumu
2,0
2,7
1,79
apgrozība
Tabula “Krājuma rādītāji”
3. 5. Stirnienes bibliotēka
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Stirnienes bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkcijas.
2020.gadā galvenā prioritāte –pielāgoties strādāt Covid-19 apstākļos. Tika ieviests
jauns pakalpojums, bibliotēka izsniedzot krājuma vienības individuāliem apmeklētājiem iespēju
robežās nodrošināja bezkontakta izsniegšanas procesu izsniedzot tika ievietotas maisiņā, kā arī
veica apmeklētājiem izsniegto krājuma vienību karantīnu. Bibliotēka nodrošināja to īslaicīgu
uzglabāšanu atsevišķi no pārējām krājuma vienībām. Bibliotēkas pārskata perioda prioritātes:
brīva informācijas pieejamība, mūžizglītības iespējas, novadpētniecības materiālu vākšana.
Pašvaldību finansētās bibliotēkas ir visplašāk izmantotās iedzīvotāju pieejas vietas iespiestajai un
elektroniskajai informācijai, tādēļ arī viens no vissvarīgākajiem bibliotēkas uzdevumiem –
literatūras komplektēšana, iegāde un apstrāde. Neatņemama bibliotēkas darba sastāvdaļa ir
izstāžu veidošana. Bibliotēka strādā bibliotēku informācijas sistēmā Alise.
Pārskata periodā bibliotēkas akreditācija nav notikusi.

2018

2019

2020

102
14
1421

102
20
1591

103
12
1410

t.sk. bērni

41

64

50

Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā

0

0

3295

2977

3137

t.sk. grāmatas

1371

1257

1441

t.sk. periodiskie izdevumi
t.sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums % no
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā
t.sk bērni līdz 18g.
Iedzīvotāju skaits

1924
53
37%

1720
104
39%

1696
90
49%

5%
278

7,6%
262

9,5%
210

Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums

% salīdzinot
ar iepr. gadu
0 0,97%
30% -40%
10.6% 11,3%
35,9% 21,8%
0
-9,65%
5,10%
-8.31%
12,8%
-10,6%-1,39%
49% -13,5%
2% -10%

2,6% -1,9%
-5,75% 19,8%

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji
2020. gadā lasītāju skaits nav samazinājies salīdzinot ar 2019. gadu. Salīdzinot ar
iepriekšējo atskaites periodu, gandrīz visās pozīcijās rādītāji ir mīnusā. Tas izskaidrojams ar
iedzīvotāju skaita samazināšanos pašvaldības teritorijā. Izsniegumu skaits samazinājies arī
tāpēc, ka bērni un jaunieši labprātāk izvēlas tīmekļa piedāvājumus.
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Šajā atskaites periodā grāmatu izsniegums jau ir krietni lielāks par periodisko izdevumu
izsniegumu, kas liecina par to, ka covid 19 laikā lasītāji retāk apmeklēja bibliotēku, bet vairāk
tika izsniegtas krājuma vienības. Grāmatas tika pasūtītas e- pastā un telefonā, daži lasītāji
vienkārši uzzvanīja un pasūtīja.
Galvenās bibliotēkas darba prioritātes arī aizvadītajā gadā bija lasītāju apkalpošana,
darbs ar bibliotēkas krājumu, uzziņu un informācijas darbs.
Bibliotēkā notiek darbs arī ar sociāli mazaizsargāto grupām. Grāmatas tiek piegādātas
Varakļānu Veselības aprūpes centrā mītošajiem, kuri paši nevar ierasties uz bibliotēku. Ar
sociālo aprūpētāju starpniecību grāmatas tiek piegādātas arī vientuļajiem cilvēkiem, kuri dzīvo
mājās.
Joprojām bibliotēka apkalpo lasītājus arī mājās, pienesot pieprasīto literatūru tiem, kuri
nevar nokļūt bibliotēkā (3 lasītāji). Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir izbūvēta uzbrauktuve
pie bibliotēkas un arī pārvietošanās telpās ir iespējama.
2018
444
158
139
0
494
11546
0,13
1.40

Jaunieguvumi
Grāmatas
t.sk. latviešu daiļliteratūra
t.sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2019
429
147
129
0
615
11360
0,12
1,40

2020
448
166
144
0
982
10826
0,14
1,91

Tabula “Krājuma rādītāji”
2020.gadā Stirnienes bibliotēkai Stirnienes draugu biedrība uzdāvināja ļoti vērtīgas 2
grāmatas: ,,Bīskaps Boļeslavs Sloskāns – gaisma šodienas pasaulei”’, nošu krājums ar audio
ierakstiem ,,Saļmes Stērnīnē.

4. SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
4. 1. Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne”
Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne” ir Varakļānu novada pašvaldības
pakļautībā esoša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas
nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām
noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu
dzīvesvietu.
Pansionāts darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumu,
likumu “Par pašvaldībām”, MK 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 388 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību.
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Pansionāta darbības mērķis – nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar
invaliditāti pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.
Pansionāta galvenais uzdevums ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos
personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem
spēkiem. Šai nolūkā pansionāts nodrošina klientiem: ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju; dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs; neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukšanu, kā arī reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām
atbilstošu veselības aprūpi; nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā; racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli; veļu, apģērbu,
apavus; organizē kultūras un atpūtas pasākumus; garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai
piederībai un pansionāta iespējām; palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
2020. gadā Pansionātā plānotas 19 vietas. Pakalpojums tika sniegts 29 klientiem. Pārskata
gadā tika nodarbināti 14 darbinieki uz 12,3 amata likmēm.
Pildot savas funkcijas un uzdevumus, pansionāts sadarbojas ar Varakļānu novada
pašvaldības iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām
personām. Pansionāts finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar Varakļānu novada domes
apstiprinātu budžetu.
Saskaņā ar Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” maksas pakalpojuma cenrādi, 2020.
gadā uzturēšanās maksas pakalpojums diennaktī sastāda 20,52 EUR.
2020. gadā turpinās sadarbība ar Sociālā uzņēmuma SIA Eņģeļa pasts un NSUS biedrības
sociālajos projektos un šo projektu ietvaros saņēmām dažādus sūtījumus, kas paredzēti mūsu
klientiem: projektā PIEPILDI SAPNI saņēmām 20 sūtījumus; projektā VĒSTULES UN
KARTIŅAS saņēmām 21 sūtījumus; projektā ZIEMASSVĒTKI saņēmām 20 sūtījumus.
13.03.2020., ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, iestādē tika izsludināta ārkārtējā
situācija, kuras rezultātā tika ierobežoti apmeklējumi trešajām personām, ieviesti drošības
pasākumi infekcijas ierobežošanai, veiktas izmaiņas klientu uzņemšanas noteikumos, ierobežoti
pasākumi un grupu nodarbības.
Pansionāts turpina sadarbību ar Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu baznīcu,
ierobežojot klātienes Dievkalpojumus.
2020. gadā tika noslēgta Vienošanās par sadarbību starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku un
pansionātu ar mērķi sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu
nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā) personām, kas ir neredzīgas, ar
redzes traucējumiem vai citām lasīšanas grūtībām.
Lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti un nezaudēt sociālās funkcionēšanas spējas, tiek veikti
atbilstoši pasākumi gan grupās, gan individuāli. Tiek sniegts atbalsts klientu sociālo problēmu
risināšanā, klienti tiek nodrošināti ar ikdienā nepieciešamajām lietām un priekšmetiem.
Tika atjaunota sadarbība ar Labdarības akciju “Laimes eņģeļi”, kuras ietvaros iemītnieki
tika pie personalizētām Ziemassvētku dāvanām, kā arī kāda privātpersona Anglijā organizēja
dāvanas iemītniekiem pēc viņu vēlmēm un ar kurjera starpniecību tās tika nogādātas pansionātā.
Pansionāta iemītnieki no privātpersonām dāvanā ir saņēmuši medu, cidoniju sīrupu, ābolus,
ķiplokus, tējas, dārzeņus, konservus u.c.
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4. 2. Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes feldšerpunkts
Feldšerpunktā strādā sertificēts ārsta palīgs, nodrošinot ārstniecības pakalpojumu
pieejamību 262 Stirnienes (653 Varakļānu pagasta) iedzīvotājiem.
Stirnienes feldšerpunktā pacientiem tiek organizēta ambulatorā pieņemšana ( ieskaitot
akūtos pacientus), tāpat arī tiek organizētas mājas vizītes un patronāžas bērniem līdz 1 gada
vecumam, un nepieciešamības gadījumā sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

4. 3. Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes feldšerpunkts
Feldšerpunktā strādā sertificēts ārsta palīgs, nodrošinot ārstniecības pakalpojumu
pieejamību 695 Murmastienes pagasta iedzīvotājiem. Murmastienes feldšerpunktā pacientiem
tiek organizēti ambulatoras pieņemšanas laiku ar akūto stundu no rīta (2020. gadā apmeklējumu
skaits – 2690), tāpat arī tiek organizētas mājas vizītes (2020. gadā – 21) un patronāžas bērniem
līdz 1 gada vecumam, un nepieciešamības gadījumā sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Abos feldšerpunktos ārsta palīgs patstāvīgi organizē pacientu pieņemšanu, izmeklēšanu,
diagnostiku un terapijas nozīmēšanu,medikamentu izrakstīšanu savas kompetences ietvaros. Tiek
nodrošināta sadarbība ar ĢĀ un ārstiem, speciālistiem, nosūtīšana uz stacionāru, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām dokumentējot veiktās darbības.
Feldšerpunktos tiek plānotas un izpildītas ārstnieciskās manipulācijas, t.sk. EKG,
glikozes līmeņa noteikšana asinīs ar stripu, asins ņemšana ar slēgtu sistēmu, locītavas
stabilizācijas pārsēja uzlikšana, brūču primārā ķirurģiskā apdare, diegu vai klamburu izņemšana
no brūces, dobumu skalošana abscesu gadījumos, drenu nomaiņa, vakcinācija, deguna iekšējā
tamponāde u.c.
Ārsta palīgs regulāri apmeklē profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus,
profesionālos seminārus, iepazīstas ar jaunākajām metodēm, atzinumiem un publikācijām
medicīnas profesionālajos izdevumos un masu medijus, un veic indivīda, ģimenes izglītošanu
veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

4. 4. Varakļānu veselības aprūpes centrs
Varakļānu novada pašvaldības SIA “Varakļānu VAC” ir Varakļānu novada domes
izveidota ārstniecības iestāde (kods 7018-00002), kura īsteno Pašvaldības uzdevumu rūpēties par
iedzīvotāju ārstniecisko un sociālo rehabilitāciju, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību
Varakļānu novadā un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
VAC nākotnes redzējumā ir uz pacientu un apmeklētāju orientēta, uz veselības profilaksi
vērsta pašvaldības institūcija, kas nodrošina profesionālu un kvalitatīvu medicīnisko un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.
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Varakļānu veselības aprūpes centram ir Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas
apliecība, nodrošināts pakalpojums – ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija, 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 strādā 6 ārsti, kuri nodrošina sekundāros ambulatoros pakalpojumus veselības
aprūpē, 2 medicīnas māsas, 2 funkcionālās diagnostikas speciālisti, sociālais darbinieks, 10
aprūpētāji un pārējais personāls. Kopā uzņēmumā uz gada beigām nodarbināti 30 darbinieki. Visi
mediķi ir sertificēti un regulēri paaugstina savu kvalifikāciju VM normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Darbības mērķi: nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi, atbilstoši LR MK
apstiprinātai veselības aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu;
nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu klāstu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēti Latvijas republikas
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamentā.
Sabiedrības galvenais pakalpojumu pircējs ir valsts – Nacionālā veselības dienesta (NVD)
personā. 2020.gadā NVD apmaksāja pakalpojumus 73 722 EUR apmērā.
Atbilstoši iestādes plānam un saskaņā ar līgumu par sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Nacionālais veselības dienests maksā no valsts
budžeta, 2020. gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas: 1,Izmeklējumi un terapija:
ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, rentgendiagnostika; 2. Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi ;
3. Fizikālās medicīnas pakalpojumi; 4. Speciālistu pakalpojumi: traumatologs – ortopēds un
ginekologs, dzemdību speciālists.
2020.gadā izpildīta valsts pasūtījuma kvota nepilnā apmērā, sakarā ar ierobežojumiem
Covid-19 infekcijas izplatīšanās mazināšanai tika uz laiku apturēta ambulatoro speciālistu
pieņemšana. Ārkārtas situācija radījusi sarežģījumus un papildus izdevumus gan ambulatorajā
daļā, gan sociālās aprūpes nodaļā.
Lai palielinātu pieeju pakalpojumu saņemšanai, 2020.gadā organizēta mobilās
diagnostikas pieņemšana mamogrāfijai. Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Valsts
asinsdonoru centru.
Iegādāts jauns ultrasonoskopijas aparāts, kas nodrošina augsta līmeņa ultrasonogrāfisko
izmeklējumu attēlu iegūšanu.
Sociālajā aprūpē vienlaicīgi 2020.gadā tika nodrošinātas 40 gultasvietas. Uzņēmuma
ieņēmumi 2020.gadā bija 354 789 EUR, kas ir par 12 000 vairāk kā 2019.gadā.
Informācija par Varakļānu veselības aprūpes centru pieejama Varakļānu novada mājaslapā
kā arī NVD informatīvajās lapās. 2020. gadā turpināta sadarbība ar labdarības biedrību NSUS
(no sirds uz sirdi), šis sadarbības ietvaros Varakļānu VAC piedalījās projektos “Eņģeļu pasts”,
sagādājot sociālās aprūpes klientiem vajadzīgas lietas un arī patīkamus pārsteigumus. Kultūras
jomā šinī gadā pasākumi klātienē izpalika, saistībā ar pandēmiju.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi: paredzēts saglabāt esošo pakalpojumu klāstu, paredzēti
ieguldījumi telpu remontā un nepieciešamā medicīniskā un aprūpes aprīkojuma iegādei.
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4. 5. Varakļānu novada pašvaldības sociālais dienests
Sociālais dienests ir Varakļānu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras
darbība notiek Varakļānu pilsētas, Murmastienes pagasta un Varakļānu pagasta administratīvajā
teritorijā. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta
noteikumus, Varakļānu novada domes saistošos noteikumus un lēmumus.
Galvenā Dienesta funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai
apmierinātu to pamatvajadzības. Dienestā klientus apkalpo sociālā darba speciālisti.
Dienestu vada vadītāja, kuras pakļautībā strādā deviņi darbinieki. Trīs sociālā darba
speciālisti, no kuriem ir viena pirmā līmeņa augstākā un otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā
darbā un otrā augstākā sociālā pedagoga izglītība, no 2020. gada 1. novembra arī ģimenes
asistents (LM rīkotā projekta ietvaros). Dienesta pakļautībā ir Alternatīvās aprūpes centrs, kura
darbību nodrošina pieci sociālās aprūpes speciālisti (no kuriem 4 ir Mobilās aprūpes darbinieki)
un psihologs. Visi darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un
izglītojušos dažādos seminārus.
2020. gadā Varakļānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību,kā trūcīgās
ir saņēmušas 163 personas un 91 ģimenes kopumā. No kurām 47 personas ir nepilngadīgās
personas. No darbspējīgo personu skaita 60, strādājošas – 8 personas, nestrādājošas –52
personas (t.sk. 13 prsonas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus). Vēl 29 pilngadīgas
personas ar invaliditāti un pensijas vecuma – 27 personas.

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

Mērvienība
izlietotie līdz. EUR
ģimenes
ģimeņu sk.
personas ģim. personu sk.
izlietotie līdz. EUR
ģimenes
ģimeņu sk.

2019. g.
2482,84
37
71
157,14
2

personas ģim. personu sk.
izlietotie līdz. EUR
ģimenes
ģimeņu sk.

5
9185,26
11

personas ģim.
izlietotie līdz.
ģimenes
personas ģim.

43
6286,27
36
39

personu sk.
EUR
ģimeņu sk.
personu sk.

2020. g.
4693,92
18
70
295,08
2
13
9491,92
26
33
64843,99
45
47

2020. gadā Varakļānu novada pašvaldībā izlietoti: EUR 10706,61 (salīdzinot ar 2019 g.8719,03) pabalstam GMI līmeņa nodrošināšanai, EUR 9442,86 (8278,59) dzīvokļa pabalstam
un EUR 1175,44 (1113,89) citos tiesību aktos noteiktajos sociālās palīdzības pabalstos. Pie
citiem aktos noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem pieder pabalsts veselības aprūpei -EUR
920,44 (1113,89).
Pašvaldības sociālie pabalsti, kurus piešķir bez ģimnes (personas) ienākumu testēšanas ir
pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
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beigšanās – EUR 5712,06 (salīdzinot ar 2019.g.-5712,06), pabalsts audžuģimenēm- EUR
21316,06 (29246,96) .
Sadarbojoties ar Biedrību Latvijas Sarkanai Krusts Madonas komiteju un piedaloties ES
programmas ,,Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām
2014- 2020. gada plānošanas periodā” Dienestā tika izdalītas 1087 pārtikas un 503 higiēnas
komplekti, kā arī skolas piederumu 24 komplekti. Reizi ceturksnī personām tika organizēti
informatīvi pasākumi, par veselīga dzīves veida organizēšanu ikdienā.
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. Kopumā gada laikā aprūpes mājās
pakalpojums tika nodrošināts 38 pensijas vecuma personām (35 sievietes un 3 vīrieši), no kurām
5 personām pakalpojums tika nodrošināts par samaksu.
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. 2020.gadā iestādi ir apmeklējuši vairāk kā 48 Varakļānu novada iedzīvotāji
(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumus. Pakalpojums ir
pieprasīts, apmeklētāju pieraksts veido rindu jau 1 mēnesi uz priekšu.
Varakļānu novada pašvaldības divās sociālajās mājās dzīvo 6 vientuļie pensionāri,12
personas ar invaliditāti, viena trūcīgā ģimene ar 2 nepilngadīgiem bērnie (māte audzina bērnus
viena pati).
Ar psihologa pakalpojumu Dienestā tika nodrošināts atbalsts 4 ģimenēm ar bērniem un 2
personām ar invaliditāti.
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.
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi Varakļānu novada pašvaldībā tika nodrošināti
sadarbībā ar SIA ,,Varakļānu veselības aprūpes centrs” un Varakļānu novada veco ļaužu
pansionāts ,,Varavīksne”. Kopumā pakalpojums tika nodrošināts pašvaldības 52 iedzīvotājam.
2020. gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu pašvaldībā, atbilstoši MK noteikumiem
Nr. 942 ,,Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” varēja saņemt
asistenta pakalpojumus dzīvesvietā. Asistents
paredzēts cilvēkiem ar pārvietošanās
traucējumiem. Dienestam, slēdzot uzņēmuma līgumus, tika nodrošināti 20 personām asistenta
pakalpojumi.
Dienests savai darbībai 2021.gadam ir izvirzījis vairākus uzdevumus: attīstīt atbalstu
ģimenēm ar bērniem- nodrošinot ģimenes asistenta pakalpojumu ģimenēm un bērniem; regulāri
informē pašvaldības iedzīvotājus ar informāciju Varakļānu mājas lapā www.varaklani.lv , un
vietējā laikrakstā; nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
4.6. Dzimtsarakstu nodaļa
Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām ir satraucoši – nomirst vairāk nekā piedzimst.
Dabiskais pieaugums joprojām negatīvs.
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Regulāri tiek sniegtas atskaites un ziņojumi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai,
Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas nodaļai, iestādēm pēc pieprasījuma.

Laulību reģistri
/baznīcā noslēgtas/
Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2020.
6
1
22
72

Tabula “Demogrāfiskie rādītāji”
Uz 01.01.2020. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3184, uz
31.12.2020. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3091. Varakļānu pagastā dzīvo
653 iedzīvotāji, no tiem – 643 ir pilsoņi, 10 – nepilsoņi. Iedalījums pēc tautībām: latvietis – 621,
krievs – 19, ukrainis – 3, lietuvietis – 2, baltkrievs – 1, komietis – 1, polis – 1, vācietis – 1,
tautība nav izvēlēta – 3.
Varakļānu pilsētā dzīvo 1746 pilsoņi, 43 – nepilsoņi. Iedalījums pēc tautībām: latvietis –
1704, krievs – 121, ukrainis – 14, baltkrievs – 10, tautība nav izvēlēta – 9, polis – 7, lietuvietis –
4, tautība nav zināma – 3, vācietis – 1, udmurts – 1, marietis – 1, itālis – 1.
Murmastienes pagastā dzīvo 687 pilsoņi, 8 nepilsoņi. Iedalījums pēc tautībām: latvietis –
655, krievs – 19, ukrainis – 11, lietuvietis – 3, polis – 2, vācietis – 2, tautība nav izvēlēta – 1,
pandžabietis – 1, anglis – 1.
Iedzīvotāju sadalījums pa dzimumiem Varakļānu pagastā
Sievietes

Vīrieši ; 51%
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IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA DZIMUMIEM MURMASTIENES
PAGASTĀ
Sievietes

Vīrieši; 51%

Vīrieši

Sievietes; 49%

IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA DZIMUMIEM VARAKĻĀNU PILSĒTĀ
Sievietes

Vīrieši

Vīrieši; 44%
Sievietes; 56%
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Varakļānu novadā deklarētie iedzīvotāji

31.12.2019.

01.01.2020.
0
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Murmast ienes pagasts

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta

1000

1200

Varakļānu pilsēta

Iedzīvotāji līdz
darbaspējas
vecumam
83
57
239

Iedzīvotāji
darbspējas
vecumā
454
455
1138

1400

1600

1800

2000

Varakļānu pagasts

Iedzīvotāji
pēc darbaspējas
vecumā
158
141
459

Bērni no 0-6 gadiem
Bērni un jaunieši no 7-18
30
77
Murmastienes pagasts
26
48
Varakļānu pagasts
108
188
Varakļānu pilsēta
Tabulas “Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 01.01.2020.”

Kopā

695
653
1836
Kopā
107
74
296

4. 7. Varakļānu novada bāriņtiesa
2020. gadā tās darbu turpina organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja un 3 bāriņtiesas
locekļi.
2020. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus. No tiem 2 lēmumi pieņemti saistībā ar
vecāku aizgādības jautājumiem. 1 lēmums pieņemts par aizgādības tiesību pārtraukšanu,
vecākiem, kuri nepilda vecāku pienākumus, rada apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai. 1
lēmums pieņemts par aizgādības tiesību atjaunošanu un bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē.
Saskaņā ar bāriņtiesas lēmumā noteikto vecākiem jāsadarbojas ar bāriņtiesu un sociālo dienestu,
pildot to dotos uzdevumus, tādējādi uzlabojot savus un bērnu dzīves apstākļus un nodrošinot
bērnu aprūpi un audzināšanu.
2020. gadā ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē) kopumā atradās 8 bērni, no
tiem 6 – audžuģimenē, 2 – aizbildņa ģimenē.
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2020.gadā bāriņtiesa pārrauga 4 aizbildņu darbību pār 6 aizbildnībā esošiem. 2020.gadā
bāriņtiesa pārrauga 5 ģimenes Latvijā, kurās vecāki devušies ilgstošā darbā uz ārvalstīm.
Bāriņtiesa pārrauga 2 lietas par aizgādņa iecelšanu mantojumam. Bāriņtiesa veic bērnu mantas
pārraudzību līdz pilngadībai 6 ģimenēs.
Varakļānu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 5 audžuģimenes, kuras savās ģimenēs ir
uzņēmušas 7 Varakļānu novada bērnus. Sadarbībā ar Ciblas novada bāriņtiesu, bāriņtiesa veic
pārraudzību vienam bērnam audžuģimenē ievietotam Felicianovas pagastā, sadarbībā ar
Daugavpils bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār 2 bērniem. Novadā darbojas 4
audžuģimenes, kurās ievietoti 4 bērni. Bāriņtiesa pārrauga 6 aizgādņu darbu pār 6 aizgādnībā
esošām personām.
2020.gadā pieņemti lēmumi par bērnu nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā 2
bērniem. Bāriņtiesa izsniegusi 2 bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu apliecības.
Bāriņtiesa nosūtījusi pie psihologa uz konsultāciju 9 klientus. 2020.gadā iesāktas 3 lietas pēc
tiesas lēmuma. Pārstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, bāriņtiesa
2020.gadā piedalījās vairākās sēdēs Madonas, Gulbenes, Jēkabpils tiesās. Lietas par vecāku
domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos 3 lietas. Bāriņtiesa informējusi pašvaldības
sociālo dienestu par vienpadsmit ģimenēm 11 ģimenēm, kurās netiek pienācīgi nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 65 aktīvas lietas, no tām pārskata gadā ierosinātas 12 lietas.
Bāriņtiesas darbībā tiek veiktas sarunas ar klientiem, pieprasītās un saņemtās informācijas
izvērtēšana un apstrāde, dzīvesvietas apsekošana. Bāriņtiesa Civillikuma un Bāriņtiesu likuma
61.panta noteiktajos gadījumos, Varakļānu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un
pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par
kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas Varakļānu novada domes kasē. 2020.gadā bāriņtiesa sava
novada teritorijas iedzīvotājiem izdarījusi 119 apliecinājumus un pildījusi citus Bāriņtiesu likumā
minētos uzdevumus. Bāriņtiesā 2020.gadā tika veiktas notariālās darbības: sastādīti vai atsaukti
testamenti, sastādīti nostiprinājuma lūgumi, sagatavotas pilnvaras, apliecināti iesniegumi un
vienošanās, apliecināti līgumi un citu darījumu dokumenti, kā arī tika apliecinātas kopijas un
paraksti, sagatavoti darījuma akta projekti, sastādīti mantojuma akta saraksti un citi dokumenti.
Pārskata gadā netika pārsūdzēts neviens bāriņtiesas lēmums.
Bāriņtiesas darbinieki regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus, kā arī elektroniski
apstrādā iegūto informāciju, izmantojot dažādas informācijas sistēmas programmas (NPAIS;
PERSONAS; DZIMTSARAKSTI; NiNo; NekIp; AGIS u.c).
5. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatdarbība ir siltumenerģijas
ražošana, pārvade, sadale un realizācija patērētājiem Varakļānos. Siltumenerģijas ražošana un
piegādes pakalpojums sastāda aptuveni 40% no uzņēmuma neto ienākumiem . Uzņēmums
siltumapgādes pakalpojumus sniedz tikai Varakļānu pilsētā. Siltumapgādes tarifs ir nemainīgs
kopš 2007.gada, un ir 51,10 EUR/MWh (bez PVN), apstiprināts ar Varakļānu pilsētas domes
lēmumu no 06.12.2007., Nr.20. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti
aptuveni 90% no visām Varakļānu pilsētas daudzdzīvokļu ēkām un 30% iedzīvotāju. 2020. gadā
tika saražoti 3668.853 MW siltumenerģijas, ar kuru tika apsildīti 28077.7 m2 apdzīvojamo
platību - gan pašvaldības iestādēs, gan komerciestādēs, gan daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos.
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Jaunatnes ielas katlu māja saražoja 3187.913 MW, Rīgas ielas katlu māja – 480.94 MW.
2020.gada vasarā tika savienotas divas katlumājas – Jaunatnes iela 2A ar Rīgas ielas 21 katlu
māju, tādējādi kopš iepriekšējā gada oktobra pilsētā siltuma ražošana un sadale notiek no vienas
katlu mājas.
Uzņēmuma sniegto pakalpojumu –dzeramā ūdens piegādi un/vai notekūdeņu novadīšanu
privātmāju sektorā uz līguma pamata – izmanto 193 patērētāji, no kuriem 15 pievienojās pērn
minētajam pakalpojumam. Uzņēmums sniedz pakalpojumu ūdensvada/kanalizācijas pieslēgumu
ierīkošanai privātmājām, kuru izmantoja 2 klienti.
Noslēgto līgumu skaits par dzeramā ūdens piegādi un/vai notekūdeņu savākšanu:
Varakļānu pilsētā – 150, Varakļānu pagastā – 43.
Kopējais izsūknētais ūdens daudzums no zemes par pagājušo gadu sastāda 76 385 m3,
attīrīto notekūdeņu daudzums ir 65 501m3, salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, būtiski nav
mainījies patēriņš.
Sadzīves atkritumus no pilsētas un novada teritorijas komunālais uzņēmums nogādā
atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”. 2020. gadā atkritumu izgāztuvē tika nogādātas 539.34 t
sadzīves atkritumu. Pakalpojuma nodrošināšanai, uzņēmumam īpašumā ir atkritumu savākšanas
mašīna kā arī atkritumu konteineri. Aktīvi turpinās atkritumu šķirošana un sadarbība ar “Zaļais
cikls” Jēkabpilī, kuri pieņem šķirotos atkritumus. Pērn šķiroto atkritumu nodotais daudzums bija
stikls – 57 t, PET iepkojums – 3.18 t. Lielāko daļu (97%) no atkritumu saimniecības
ieņēmumiem veido ieņēmumi no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas. Privātajā sektorā
kopējais noslēgto līgumu skaits par atkritumu izvešanu ir 552 līgumi, no kuriem 43 tika noslēgti
2020.gadā.
Noslēgto līgumu skaits par atkritumu savākšanu pa pilsētu un novadu aizvadītajā gadā ir
bijis sekojošs: Varakļānu pilsēta – 309, Varakļānu pagasts – 99, Murmastiene – 123, Stirniene –
20.
Aizvadītajā gadā Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekoja 48
daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, no kuriem 3 ir sociālo dzīvokļu dzīvojamās mājas. Kopējā
apsaimniekojamā platība 24935.46 m².
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6. FINANŠU RESURSI
Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance euro)
Nr. p.k.

Uz pārskata gada
sākumu

Uz pārskata
gada beigām

1.

Aktīvi:

11 798 240

12 147 176

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

10 872 310

11 139 678

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

925 930

1 007 498

2.

Pasīvi:

11 798 240

12 147 176

2.1.

Pašu kapitāls

8 149 734

8 767 948

2.2

Uzkrājumi

152 774

388 693

2.3.

Kreditori

3 495 732

2 990 535

2020.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 12 147 176 EUR, salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma palielinājusies par 348 936 EUR.
Varakļānu novada pašvaldības pārskats par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (euro)
Nr.
p.k.

2018.gada 2019.gada 2019.gada 2020.gada 2020.gada
izpilde
plāns
izpilde
plāns
izpilde

1.

Ieņēmumi
kopā

3 363 472 3 290 830 3 852 380 3 624 569 4 533 276

1.1.

Nodokļu
ieņēmumi

1 464 530 1 358 261 1 546 722 1 341 642 1 397 167

1.2.

Nenodokļu
ieņēmumi

32 831

t.sk.

8 020

56 814

8 020

39 185

procentu
3 274
ieņēmumi par
kontu
atlikumiem,
finanšu
ieņēmumi

0

3 249

0

3 487

valsts un
pašvaldību
nodevas,

7 720

7 355

7 720

4 491

8 459
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kuras ieskaita
pašvaldību
budžetos
sodi un
sankcijas

518

300

183

300

390

pārējie
nenodokļu
ieņēmumi

322

0

5 620

0

320

ieņēmumi no
pašvaldības
īpašuma
pārdošanas

20 258

0

40 407

0

30 497

170 649

205 954

180 175

226 172

1.3.

Ieņēmumi no 177 210
budžeta
iestāžu
sniegtajiem
maksas
pakalpojumie
m un citi pašu
ieņēmumi

1.4.

Saņemtie
maksājumitransferti

1 688 901 1 753 900 2 042 890 2 094 732 2 870 752

2.

Izdevumi
kopā

3 469 853 3 435 297 3 414 423 4 358 249 3 962 320

2.1.

Atalgojumi

1 637 952 1 724 497 1 719 666 1 857 044 1 755 298

2.2.

Valsts
463 511
sociālās
apdrošināšana
s obligātās
iemaksas

488 068

485 635

523 688

497 654

2.3.

Komandējumi 1 587

4 136

3 738

1 445

915

2.4.

Pakalpojumu
apmaksa

371 743

400 388

395 257

381 854

333 547

2.5.

Materiālu
320 750
energoresursu,
ūdens un
inventāra
iegāde

368 845

362 662

412 729

355 090
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2.6.

Izdevumi
periodikas
iegādei

1 666

1 632

1 605

1 580

1 566

2.7.

Maksājumi
2 321
par
aizņēmumiem
un kredītiem

2 185

2 075

1 935

1 913

2.8.

Sociālie
pabalsti,
subsīdijas

124 634

175 209

174 631

187 145

185 907

2.9.

Uzturēšanas
izdevumu
transferti

141 036

126 526

126 523

124 710

124 636

2.10.

Kapitālie
izdevumi

388 918

121 290

121 101

839 855

682 397

2.11.

Budžeta
15 735
iestāžu
nodokļa
maksāj.-PVN

22 521

21 306

26 264

23 397

2.12.

Izdevumi, kas
veidojas pēc
uzkrāšanas
principa (PNB
bankas konta
atlikums)

3.

Finansēšana

224

(106 381)

(144 467)

437 957

0

(733 680)

570 956

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

2018.gada
izpilde

2019.gada
izpilde

2020.gada
izpilde

1.

Atlikums uz gada
sākumu

2 971

3 163

3 046

2.

Saņemtie ziedojumi
un dāvinājumi gada
laikā kopā

6 549

779

7 490

2.1.

No iekšzemes
juridiskām personām

4 650

350

6 350

2.2.

No iekšzemes fiziskām 1 899
personām

429

1 140
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4.

Izlietots gada laikā
kopā

6 357

896

6 782

4.1.

Atlīdzība

2 100

46

0

4.2.

Pakalpojumu apmaksa

2 002

154

6 350

4.3.

Materiālu
energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde

1 602

696

432

4.4.

Sociālie pabalsti

0

0

0

4.5.

Kapitālie izdevumi

653

0

0

4.6.

Pārējie izdevumi

0

0

0

5.

Atlikums uz gada
beigām

3 163

3 046

3 754

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums pārskata perioda beigās ir 711 612 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājies par 57 136 EUR jeb 9%.
Informācija par naudas
līdzekļiem norēķinu
kontos Valsts kasē vai
kredītiestādēs

Atlikums uz 31.12.2020.
EUR

Atlikums uz31.12.2019.
EUR

Valsts kase

24 671

29 913

“SWEDBANK” AS

669 249

612 901

Akciju sabiedrība
“Citadele banka”

7 615

4 168

KOPĀ

701 535

646 982

Informācija par naudas
līdzekļiem kasē

Atlikums uz 31.12.2020.
EUR

Atlikums uz 31.12.2019.
EUR

Pašvaldības budžetā
9 708
ieskaitītās valsts un
pašvaldību nodevas, soda
naudas, pašvaldības iestāžu
maksas pakalpojumi, t.i.,
vecāku līdzfinansējums
mūzikas un mākslas skolā,
telpu noma, zemes noma
u.c.

7 265
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Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā budžetā

-

Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi

369

229

KOPĀ

10 077

7 494

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā
Uzņēmuma
Ieguldījums Iegāde
nosaukums,
uz
2020.g.
reģistrācijas Nr. 01.01.2020.

Pārvērtēts
2020.g.

Citas
izmaiņas
2020.g.

Ieguldījums
uz
31.12.2020.

Varakļānu
1 013 154
“Dzīvokļu
komunālais
uzņēmums”
SIA, Reģ.
Nr.4710300067
6

196 948

-17 469

0

1 192 633

“Varakļānu
0
veselības
aprūpes centrs”
SIA, Reģ.
Nr.4710300067
6

15 000

-15 000

0

0

“Vidusdaugavas 0
SPAAO” SIA,
Reģ.
Nr.5540301555
1

0

0

0

0

KOPĀ

211 948

-32 469

0

1 192 633

1 013 154

“Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai
izmantots 2020.gada pārskats. Uzņēmum 2020.gada zaudējumi sastāda 1 263 EUR,
pašu kapitāls uz pārskata gada beigām negatīvs 78 027 EUR. “ Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai izmantots auditēts
2020.gada pārskats. Uzņēmuma zaudējumi 2020.gadā sastādīja 7 469 EUR, pašu
kapitāls uz pārskata perioda beigām ir 1 192 633 EUR. “Vidusdaugavas SPAAO” SIA
izmantots auditēts 2020.gada pārskats. Uzņēmums 2020.gadā strādājis ar peļņu, kas
sastāda 152 449 EUR, pašu kapitāls uz pārskata perioda beigām negatīvs – 744 132
EUR.
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Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi

Ilgtermiņa
Parakstīšana Atmaksas
aizdevuma devējs un s datums
termiņš
mērķis

Aizņēmuma
summa EUR

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma
EUR

Atlikums uz
31.12.2020.
EUR

Valsts kase,
Varakļānu
vidusskolas sporta
zāles celtniecības
pabeigšanai

01.06.2007. 20.03.2027.

426 862

281 980

144 882

SIA “Varakļānu
22.12.2010. 20.06.2029.
DZKU”
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Varakļānos I
kārta” īstenošanai

982 920

518 833

464 087

ERAF projekta
13.05.2011. 20.04.2031.
“Sociālās dzīvojamās
mājas “Ceriņi”
Varakļānu novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi

163 266

135 836

27 430

ERAF projekta
13.05.2011. 20.04.2031.
“Sociālās dzīvojamās
mājas “Pūpoli”
Varakļānu novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi

136 518

113 690

22 828

ELFLA projekta
27.06.2011. 20.05.2021.
“Administratīvās
ēkas rekonstrukcija –
aktu zāles piebūve”

128 058

121 164

6 894

SIA “Varakļānu
13.11.2015. 20.11.2035.
DZKU pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Varakļānos
II kārta” īstenošanai

226 024

49 864

176 160

ELFLA projekta

185 686

42 976

142 710

06.10.2017. 20.09.2037.
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“Valsts kultūras
pieminekļa –
Varakļānu muižas
jumta atjaunošana”
īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta “Varakļānu
novada pašvaldības
ielu asfaltēšanas
darbi” īstenošanai

06.10.2017. 20.09.2037.

307 900

36 282

271 618

ELFLA projekta
12.12.2017. 20.11.2037.
“Infrastruktūras
sakārtošana
sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumu izveidei
Varakļānos”
īstenošanai

77 284

24 108

53 176

ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
vides attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
uzlabošana
Varakļānu novadā,
Murmastienes
pagastā” īstenošanai

10.08.2018. 20.08.2038.

425 801

92 953

332 848

ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība Varakļānu
pilsētā” īstenošanai

10.08.2018. 20.08.2038.

44 897

88 761

356 136

ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība Varakļānu
pagastā” īstenošanai

27.09.2018. 20.09.2038.

331 092

84 580

246 512

SIA Varakļānu
11.10.2018. 20.09.2038.
“DZKU”
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Energoefektivitātes
paaugstināšana
“Varakļānu”
Dzīvokļu komunālais
uzņēmums”” SIA
Jaunatnes ielas katlu
mājā” īstenošanai

68 033

6 831

61 202

ELFLA projekta
“Varakļānu novada

686 952

619 141

67 811

23.10.2019. 20.10.2039.
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grants ceļu pārbūve”
īstenošanai
Projekta “Rīgas un
Kosmonautu ielas
posmu pārbūve”
īstenošanai

13.08.2020. 20.07.2040.

231 175

231 175

ELFLA projekta
02.10.2020. 20.09.2040.
“Varakļānu novada
grants ceļu pārbūve”
īstenošanai

48 855

48 855

KOPĀ

4 871 323

2 265 854

2 605 469

Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi
Aizdevuma
ņēmējs, devējs
un mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa, EUR

Atmaksātā
Parāds uz
aizņēmuma 31.12.20.EUR
pamatsumma
, EUR

AS
“Swedbgank”,
studiju kredīts

27.11.2008.

14.05.2022.

4 269

3 664

605

Valsts kase

13.12.2011.

20.12.2041.

3 201

575

2 626

Valsts kase

29.10.2018.

20.09.2038.

180 543

19 160

161 383

188 013

23 399

164 614

KOPĀ

Galvojums : vienai fiziskai personai – studiju kredītam – 4 269 EUR;
Galvojums kapitālsabiedrībai SIA “Vidusdaugavas SPAAO” summa sastāda 3 201 EUR;
Galvojums Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA aizņēmuma līgumam 180
543 EUR apmērā – Kohēzijas fonda projekta Nr.4.3.1.0/17/A/026 “Energoefektivitātes
paaugstināšana” Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”” SIA Jaunatnes ielas katlu
mājā”.
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7. REVIDENTA ZIŅOJUMS

ZIŅOJUMS VADĪBAI
Varakļānu novada pašvaldība
Rīgā, Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
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Mēs, zvērinātu revidentu komercsabiedrība „Nexia Audit Advice”, veicām Varakļānu novada
pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu
revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk –
ISSAI).
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu
likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar ISSAI. Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to,
ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un
sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas
par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs
esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos
Neatkarības standartos) un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mūsu uzdevums gūt pārliecību par pašvaldības gada pārskatam būtisko bilances darījumu
grupu eksistenci, īpašumtiesībām, pilnīgumu, novērtējumu, un informācijas atklāšanu un
ieņēmumu un izdevumu pārskata būtisko darījumu grupu notikšanas faktu, pilnīgumu, lieluma
atbilstību, likumību un informācijas atklāšanu.
Veicot pārbaudi, izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Mēs esam pievērsuši uzmanību zemāk minētajiem jautājumiem, t.i., vai
Pašvaldība:


ir izslēgusi no bilances visus atsavinātos īpašumus;



ir piemērojusi pamatotas nolietojuma normas ilgtermiņa ieguldījumiem;



ir uzskaitījusi un atbilstoši klasificējusi visus tai piederošos aktīvus;
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ir veikti iepriekšējo gadu kļūdu labojumi un to ietekme uz gada pārskatu.

Veikto procedūru ietvaros:
 tika analizētas no finanšu vadības un grāmatvedības programmas
“PAKALNS” saņemtās Pašvaldības finanšu uzskaites un pamatlīdzekļu
datu bāzes;


salīdzināti ievaddati ar datiem, kas pieejami no ārējiem avotiem;



izlases veidā izskatīti un izvērtēti darījumu attaisnojošie dokumenti;



novērtēti pieņēmumi un aplēses, kuras Pašvaldībā tika izmantotas.

Novērojums
Ilgtermiņa ieguldījumi
 Normatīvais akts1 paredz, ka katru funkcionāli atšķirīgu būves daļu analītiski var
nodalīt no kopējā aktīva un nolietot atsevišķi īsākā laikposmā nekā aktīvam
noteiktais lietderīgās lietošanas laiks. Būves daļas un to lietderīgās lietošanas
laiku, kurā budžeta iestāde paredz izmantot attiecīgo daļu, nosaka komisija vai
speciālists:
o būtu jāatdala no nedzīvojamām ēkām, tādus aktīvus, kā “gājēju bruģēti

celiņi2”, “asfaltēts laukums3”;
o grāmatvedības uzskaitē pastāv gadījumi, kad ēkas uzskaitītas kopā vienā
īpašumā ar zemes vienību4;
o grāmatvedības uzskaitē pastāv gadījumi, kad palīgēkas uzskaitītas kopā
vienā īpašumā ar nedzīvojāmo ēku5.
 Uzskatām, ka šādā situācijā, kad grāmatvedības uzskaitē analītiski nav sadalīti
aktīvi, arī nav iespējams nodrošināt korektu gada inventarizācijas veikšanu, jo nav
zināms, ko un cik lielā apjomā inventarizācijas laikā nepieciešams pārbaudīt.
 Veicot salīdzināšanos ar NĪVKIS datiem ir konstatēts, ka nekustamais īpašums6
nepieder pašvaldībai, aktīvi ir nodoti SIA “Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums””, taču joprojām VZD NĪVKIS datos ir kā pašvaldības īpašums.
 SIA “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 2020. gada 31. decembrī nav
nostiprinājušas īpašuma tiesības nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas to bilancē,
īpašumiem, kas tika saņemts kā mantiskais ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā.

MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 90.p.
PL kartiņas Nr.1211006 “Gājēju celiņi ar bruģakmeni pie soc.aprūpes centra Rīgas ielā 9”; Nr. 1213-907 “Gājēju
celiņi Jaunatnes iela, Murmastienes pagasts; Nr. 12110004 “Bruģēti celiņi Rēzeknes iela 1, Varakļāni”
3
PL kartiņas Nr. 12110004 “Asfaltēts laukums Rēzeknes iela 1, Varakļāni”
4
PL Dzīvojamā māja Smilgas 1, Murmastienes pagasts; Šķūnis Smilgas 1, Murmastienes pagasts; Kūts Smilgas 1,
Murmastienes pagasts
5
PL kartiņas Nr. 12110002 “Garāža 1.Maija laukums 4”, Varakļāni; PL kartiņas Nr.673 “Lūgšanu nams Murmastienes
skola, Rēzeknes iela 1A, Murmastienes pagasts” un Nr. 673 “Siltumnīca Murmastienes skola, Rēzeknes iela 1,
Murmastienes pagasts”
6
Katlu māja Jaunatnes iela 2A, Zemes vienība Raiņa iela 18
1
2

44

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2020

 Normatīvais akts nosaka, ka nekustama īpašuma nodošana vien vēl nenodibina
nekustama īpašuma ieguvējam īpašuma tiesību: to iegūst tikai ar iegūšanas
tiesiskā pamata un par to izgatavotā akta ierakstīšanu zemesgrāmatās.
Zemesgrāmatās jāieraksta nevien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī
vispār katra tā īpašnieka maiņa.
 Tāpat normatīvais akts8 nosaka, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams
tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās.
 Saskaņā ar normatīvo aktu9, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus
iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos
aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju.
7

 Vēršam uzmanību, ka uz 31.12.2020. Valsts meža dienesta datos uzrādīta
mežaudze10, ar pirmreizēju meža inventarizācijas datumu 02.07.2000.
 Sākot ar 01.01.2019. kontā 1219 “Pārējais nekustamais īpašums” atzītas būves
klasificē atbilstoši MK noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” prasībām. Normatīvais akts11 nosaka, ka kontā 1219 “Pārējais
nekustamais īpašums” uzskaita iepriekš neklasificēto nekustamo īpašumu, kuru
nav iespējams klasificēt kā ēkas vai inženierbūves (piemēram, zālienus, kas
ierīkoti parkos, pagalmos). Būvju klasifikācijai jālieto MK noteikumi Nr. 326
“Būvju klasifikācijas noteikumi”. Noteikumi nosaka būvju klasifikāciju pēc
lietošanas veida.
 Starpposma revīzijā konstatēts, ka kontā 1219 “Pārējais nekustamais īpašums”
02.10.2019. atzīta būve12 nav pārklasificēta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 326
“Būvju klasifikācijas noteikumi13”.
 Pārskata periodā ir veikta Rīgas un Kosmonautu ielu posmu pārbūve. Starpposma
revīzijā konstatēts, ka neizvērtējot projekta dokumentāciju, tāmi un pieņemšanas –
nodošanas aktus, visas šī objekta izmaksas bija attiecinātas uz pamatlīdzekļiem:
“Rīgas iela” un “Kosmonautu iela”. Nebija atdalīta un uzskaitīta postenī
“Inženierbūves” – lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Neatbilstība ir novērsta uz
pārskata perioda beigām.
Ieņēmumi
 Normatīvais akts14 paredz, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās
mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās
telpas platībai, un peļņa.

LR Civillikums 992., 993. p.
LR Civillikums 994. p.
9
Meža likums 29.pants
10
Jēkabpils šoseja kadastra apzīmējums 70170020007
11
MK 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
12
PL kartītes Nr. 19-0042 ; Lapene 5x5
13
būves klasifikācijas kods 1274 “Citas iepriekš neklasificētas ēkas”
14
Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 11. pants
7
8
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 Peļņa no izīrētā īpašuma jeb īres maksas daļa, ko īrnieks maksā izīrētājam dzīvokļa īpašniekam (šajā gadījumā pašvaldībai), par attiecīgā dzīvokļa īpašuma
lietošanu.
 Tātad dzīvokļa īpašniekam jeb pašvaldībai pienākas īres maksas peļņas daļa.
 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA deleģēts iekasēt no īrniekiem
šos maksājumus. Iekasētās īres maksas peļņas daļu būtu jāpārskaita pašvaldības
budžetā, kas iepriekš netika darīts un tālāk pašvaldība pieņem lēmumu, kā rīkoties
ar šo naudu.
Uzturēšanas izdevumi
1. Normatīvais akts15 nosaka, ka publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi:
1.1. rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu;
1.2. manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu;
1.3. manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
Vēršam uzmanību, ka katru gadu noslēdzot līgumus ar kapitālsabiedrībām par
grāmatvedības uzskaites kārtošanu pašvaldības uzņēmumos16, iepriekšminētie mērķi netiek
sasniegti.
3.
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā17 jeb pašizmaksu kalkulācijā izdevumos par
atalgojumu vecākajai grāmatvedei piemēro algas likmi 0.5, mūsuprāt, uz šo sniegto
pakalpojumu 0.5 likme ir par zemu. Jāņem vērā arī to, ka darba uzdevuma veikšanai
uzņēmums izmanto pašvaldības telpas.
2.

Secinājumi





 Pašvaldība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās kontroles
sistēmu, kura nodrošina gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu
izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības
politiku.
Atbilstoši MK 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju” V. nodaļai, uzņēmuma vadītājs nodrošina uzņēmuma
grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Pašvaldības
grāmatvedības kārtošana visos būtiskos aspektos atbilstoša LR likumam “Par
grāmatvedību”, MK 2003. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un MK noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” prasībām.
Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota datorizēti, izmantojot finanšu vadības un grāmatvedības
programmu “PAKALNS”. Datorprogramma nodrošina datu sagatavošanu gada finanšu

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 3.pants
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA un “Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA
17
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins – grāmatvedības pakalpojums “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
15
16

46

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2020






pārskatu sastādīšanai un ļauj izsekot saimniecisko darījumu norisēm. Revīzijas darba gaitā
bija iespējams saņemt atbilstošu informāciju, izmantojot šo programmatūru. Ir noteiktas
atbildīgās personas, kas strādā ar datorprogrammu, kā arī sadalītas atbildības jomas un
pienākumi.
Revīzijas laikā konstatētās nepilnības un neatbilstības tika pārrunātas ar grāmatvedības
darbiniekiem un daļēji novērstas.
Izvērtējot iepriekš sniegto informāciju, varam secināt, ka esam guvuši pietiekamus
pierādījumus tam, ka Varakļānu novada pašvaldības darba organizācijas dokumenti un
grāmatvedības uzskaites sistēma atbilst pastāvošai likumdošanai, un ir pietiekošs
pamatojums patiesa 2020. gada finanšu pārskata sagatavošanai un apstiprināšanai.
Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši citi būtiski apstākļi, par kuriem būtu jāpaziņo.

Ieteikumi:

 Ievērot normatīvo aktu prasības grāmatvedības uzskaites kārtošanā.
 Nodrošināt grāmatvedības uzskaitē funkcionāli atšķirīgu būves daļu analītiku.
 Aktivizēt darbību par ēku īpašumtiesību savlaicīgu pārreģistrēšanu zemesgrāmatā,
kuras ir uzskaitītas “Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”” SIA bilancē.
 Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka iekasētās īres maksas peļņas daļa būtu
pārskaitīta pašvaldības budžetā.
 Pilnveidot iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu, ka darījumu
ekonomiskā būtība tiek atklāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@nexia.lv
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