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PUBLISKĀS APSPRIEDES 

“Varakļānu novada apvienošanās ar apkārtējiem novadiem administratīvi 

teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai” 

KOPSAVILKUMS 

 
Varakļānu novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Administratīvo teritoriju un 

apdzīvotu vietu likums" 30.pantu, no 2021.gada 27.augusta līdz 27. septembrim organizēja 

publisko apspriedi “Varakļānu novada apvienošanās ar apkārtējiem novadiem administratīvi 

teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai” – turpmāk Publiskā apspriede. 

Publiskās apspriedes ietvaros interesenti tika aicināti: rakstiski izteikt savu viedokli; 

piedalīties iedzīvotāju aptaujā; piedalīties videokonferences sanāksmē. Informācija par Publisko 

apspriedi tika ievietota pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. 

Klātienē ar apspriedes materiāliem un informāciju varēja iepazīties novada bibliotēkās un 

pašvaldības administrācijā.  

Atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai (turpmāk ATR) sākotnēji izvirzītie mērķi 

valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai ir sekojoši: 

 uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju; 

 nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanu; 

 izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās 

un nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku teritorijām, sasaistot 

vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi 

radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un 

pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem; 

 radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novadu pagastu 

pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus; 

 nostiprinot pašvaldību autonomiju un kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes 

principa ievērošanu; 

 nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu darbvietu radīšanai, 

tādējādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju; 

 panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi. 

Vadoties no likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums" 25.panta, 

pašvaldības, kuru teritorijā nav likumdošanā noteiktā attīstības centra, primāri sadarbojas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības 

institūcijas šādās jomās: civilā aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. 

 

I  Interesentu iesniegto viedokļu apkopojums 

 

Publiskās apspriedes ietvaros novada bibliotēkās, pašvaldības administrācijā un iesūtot 

elektroniski, ieinteresētās personas varēja sniegt rakstiskus viedokļus par apspriedes 

jautājumiem. Izteiktie viedokļi vairākumā ir emocionāli, kuros dominē galēji viedokļi par 

iekļaušanos Madonas vai Rēzeknes novadā. 

Argumentos par iekļaušanos Madonas novadā personas uzsver ilggadējo sadarbību 

iedzīvotājiem, uzņēmējiem būtiskajās nozarēs. Madonā tiek izmantoti Valsts iestāžu nodaļu 

(filiāļu) pakalpojumi. Atbilstoši teritoriālajam principam pakalpojumus sniedz: Valsts zemes 

dienests, Tiesas (t.sk. zemesgrāmatu nodaļa), Valsts policija, Valsts probācijas dienests, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts meža dienests, Latvijas Nacionālais arhīvs, Pārtikas 

un veterinārais dienests, Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde, Valsts tehniskās 

http://www.varaklani.lv/


uzraudzības aģentūra, Nacionālais veselības dienests. Varakļānu novada iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ierasts apmeklēt arī tādas valsts iestādes Madonā, kuru pakalpojumi nav tieši 

piesaistīti teritoriālajam principam, kā piemēram: Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra, Ceļu satiksmes drošības direkcija, 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un citas 

iestādes. 

Leader projektu aktivitātēs Varakļānu novada uzņēmēji, biedrības, nodibinājumi un 

pašvaldības iestādes realizē Madonas novada fonda projektus. Jauno uzņēmēju apmācība un 

atbalsts notiek Madonas biznesa inkubatora realizētajās aktivitātēs. Attiecībā uz Rēzeknes 

novadu bieži tiek aktualizēts jautājums par valodas barjeru, kas raksturīga Rēzeknei kā centram, 

kur Rēzeknes novada iedzīvotājiem tiek piedāvāti pakalpojumi un to saņemšana. 

Iesūtītajos viedokļos tika pausts atbalsts Varakļānu novada pastāvēšanai, sadarbībai ar 

Madonas attīstības centru un reformas gaitā apvienošanos ar Madonas novadu. Šajos viedokļos 

tiek uzrādītas tendences, kas kopīgas ar Aptaujas rezultātiem. 

Kādā viedoklī tika izteikta vēlme apvienoties ar Rēzeknes novadu, jo satiksmes 

nodrošinājums ar Rēzeknes novadu vērtējams kā labāks un arī darba vakanču piedāvājums ir 

plašāks nekā Madonas novadā. Vienlaikus tika uzsvērta arī mājražošanas attīstīšanas 

nepieciešamība Varakļānu novadā. 

Citā viedoklī skaidrota 1995. gada ATR plāna nobīde, kad Varakļānu novadā tika plānots 

iekļaut Varakļānu pilsētu, Varakļānu pagastu, Dekšāres pagastu, Nagļu pagastu, daļu 

Murmastienes, Rikavas un Sīļukalna pagastu teritorijas. Arī šajā gadījumā netika vērā ņemtas 

vēsturisko zemju teritorijas, arī izslēgts ilgtspējīga novada veidošanas potenciāls. Lai vērtētu 

Varakļānu novada iekļaušanu Rēzeknes vai Madonas novadā, ir jāvērtē kā sociālekonomiskie, tā 

kultūrvēsturiskie aspekti, kas nav kategoriski nodalāmi. Tāpēc Varakļānu novada domei jāizvērtē 

novada ilgtspēja, vieta un loma reģionālajā attīstībā, pakalpojumu pieejamība tuvāk iedzīvotāju 

dzīves vietai. 

Vidzemes plānošanas reģions publiskās apspriešanas kontekstā pauž atbalstu Varakļānu 

novada saglabāšanai kā vienai no Vidzemes plānošanas reģiona teritoriālajām vienībām, vai nu 

strādājot autonomi, vai pievienojot to Madonas novada pašvaldībai. Viedoklis pamatots ar 

veiksmīgo sadarbību no 2006. gada, kad tika izveidoti plānošanas reģioni, īstenojot reģiona 

attīstībai būtiskus projektus. Kā apliecina bankas “Luminor” ekonomikas eksperta Pētera 

Strautiņa veiktā analīze, tad šī brīža ekonomikas rādītāji un darbaspēka migrācija apliecina, ka 

Varakļānu novads dod būtisku pienesumu ne vien sava novada attīstībā, bet arī pašreizējā 

Madonas novadā.  Uzskatām, ka administrēšanai un pārvaldībai ir jābūt cieši saistītai ar 

ekonomiskajiem procesiem novadā. 

 

II  Anketas rezultātu apkopojums 

 

Publiskās apspriedes ietvaros no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim novada 

bibliotēku ēkās tika veikta iedzīvotāju aptauja par nozīmīgiem jautājumiem apspriedes kontekstā. 

Aptaujas veikšanu nodrošināja pašvaldības darbinieki sadarbībā ar novada vēlēšanu komisiju. 

Atbilstoši noteiktajai kārtībai, aptaujā varēja piedalīties uz 2021. gada 1. augustu Varakļānu 

novadā deklarētās personas, kuras uz 2021. gada 20. septembri (aptaujas pirmā diena) 

sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu. Balstoties uz iedzīvotāju reģistra datiem, anketēšanā 

bija tiesīgi piedalīties 2644 respondenti. Aptaujas jautājumi iepriekš tika publicēti, dodot iespēju 

iedzīvotājiem iepazīties ar anketu (Pielikums Nr.1). Persona apzīmogotu aptaujas anketu saņēma 

aptaujas vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dalību apliecinot ar parakstu 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā. Analoga kārtība tika nodrošināta, piedaloties aptaujas 

aizpildīšanā dzīvesvietā. Aptaujas anketa tika aizpildīta individuāli un anonīmi, iemetot noslēgtā 

un aizzīmogotā urnā. 



 Aptaujā piedalījās 900 respondenti (33,78%), tai skaitā Murmastienē – 230, Stirnienē – 

57, Varakļānos – 527 un dzīvesvietā - 86. Kopumā par derīgām tika atzītas visas anketas. 

Publiskās apspriešanas anketu apkopojuma rezultāti (Pielikums Nr.2) uzskatāmi norāda uz 

iedzīvotāju viedokli izvirzītajos jautājumos. 

Varakļānu novada pastāvēšanai arī turpmāk atbalstu pauda 74,33% jeb 669 dalībnieki,  

19,33% (174) atbildējuši ar “nē”, bet 57 atturējās no atbildes. 

Izvērtējot ATR kritēriju nozīmi novadu apvienošanai, kā “būtiski” tika atzīti novada 

ekonomiskā attīstība – 89,8% (808 viedokļi), līdzšinējā sadarbība ar valsts iestādēm – 79,2% 

(713 viedokļi), pašvaldības pakalpojumu pieejamība un sniegšana tuvāk dzīvesvietai – 74,8% 

(673 viedokļi), kā arī attīstības centra atrašanās novada teritorijā – 70,4% (634 viedokļi). Par 

šiem kritērijiem vidēji – 10,7% sniedza viedokli “daļēji nozīmīgi”, viedokli “nebūtiski” – 1,8% 

un 8,9% atbilde nav sniegta. Kultūrvēsturiskās piederības kritērijs lielākoties tika novērtēts kā 

nebūtisks – 48,1% (433 viedokļi), bet par kritēriju – novada teritorijas lielums – viedokļi dalījās 

proporcionāli. 

Kritērijiem vērtējumu nav snieguši vidēji 10,6% aptaujātie, no kuriem 120 – par 

kultūrvēsturisko piederību, bet 130 – par novada teritorijas lielumu; tādējādi secināma to 

sekundāra nozīme. 

Trešajā jautājumā – “Kuru no šobrīd normatīvajos aktos noteiktajiem novada attīstības 

centriem Jūs uzskatāt par pievilcīgāko sadarbībai nākotnē?” – respondenti 845 gadījumos (93,9 

%) izteica viedokli par Madonu, 32 (3,6%) par Rēzekni, 4 par Jēkabpili, 8 par Preiļiem, bet 11 

viedokli nesniedza. 

Savukārt gadījumā, ja ATR gaitā tiks lemts par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas 

vai Rēzeknes novadā, iedzīvotāju absolūtais vairākums vēlētos, lai tas būtu Madonas novads - 

858 viedokļi (95,3%), bet 35 viedokļi (3,9%) – Rēzeknes novads un 0,8% - viedokli nesniedza. 

 

III  Sanāksmes kopsavilkums 

 

 Publiskās apspriedes videokonferences sanāksmē ZOOM platformā 23.septembrī tika 

aicināti piedalīties Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un VARAM pārstāvji - viesi, citi 

interesenti - dalībnieki, lai izteiktu viedokli apspriežamā jautājuma un ATR kontekstā. Dalībai 

sanāksmē tika saņemti un apstiprināti 14 pieteikumi, no kuriem sanāksmē piedalījās 11 

interesenti. Viesu statusā sanāksmē piedalījās Varakļānu novada pašvaldības iestāžu vadītāji. 

Sanāksme tiešraides režīmā bija skatāma speciāli izveidotā youtube.com kanālā. Sanāksmes 

ieraksts ievietots Varakļānu novada mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Sanāksmi vadīja 

Varakļānu novada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs. Sanāksmes ievadā tika skaidrota 

ATR gaita attiecībā uz Varakļānu novadu, apskatīti reformas mērķi un šī brīža situācija atbilstoši 

aktuālajai likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums" redakcijai. Tika dots 

vārds viesiem un dalībniekiem, lai izteiktu savu viedokli jomās, kuras skar apspriedes 

jautājumus, ATR un Varakļānu novada attīstību. Personīgo viedokli par lēmumiem ATR gaitā 

attiecībā uz Varakļānu novadu un notikumu attīstības turpmāko redzējumu sniedza pasākuma 

viesis Arnis Šults – viens no VARAM ministrijas vadošajiem ekspertiem pašvaldību attīstības 

jautājumos. Jautājumos par darbu ar jaunatni, izglītības kvalitāti, esošo sadarbību izglītības 

jautājumos un nozares nākotnes redzējumu viedokļus izteica un debatēs piedalījās Varakļānu 

novada iedzīvotāja Laura Strode, vidusskolas direktors Juris Daleckis, direktora vietniece mācību 

darbā Anita Saleniece, skolotāja Ieva Mozga, mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Melne 

Mežajeva. Varakļānu novada sociāli ekonomiskos rādītājus, to salīdzinājumu ar Madonas un 

Rēzeknes novadiem un personīgo viedokli par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā 

prezentēja sanāksmes dalībnieks Viktors Vilkaušs. Lauksaimniecības konsultante Janīna 

Grudule uzsvēra līdzšinējo pozitīvo sadarbību ar Madonas novada fondu, Latvijas lauku 

konsultāciju centru, citām valsts, pašvaldības un privātajām iestādēm Madonā. Tieši zemnieki – 

lauku uzņēmēji – ar tehnikas vienībām protesta braucienā parādīja savu attieksmi pret Varakļānu 



novada iekļaušanu Rēzeknes novadā. Sapulces dalībnieks Dainis Mjartāns vērsa uzmanību uz 

1995. gadā uzsākto iepriekšējo ATR, kuras sākotnējā iecerē bija projekts, kas paredzēja veidot 

spēcīgu Varakļānu novadu tajā iekļaujot blakus esošos pagastus. Referents pauda atbalstu 

Varakļānu novada iekļaušanai Rēzeknes novadā, pamatojoties uz kultūrvēsturisko piederību, 

Latviešu vēsturisko zemju likumu un Rēzeknes pilsētu kā spēcīgu attīstības centru nākotnē. 

Sapulces dalībnieks Jānis Grigals, atsaucoties uz Satversmē noteikto valsts dalījumu 

vēsturiskajās zemēs, pauda atbalstu Varakļānu novada piederībai Latgales teritorijai un novada 

paplašināšanai, pievienojot apkārtējos pagastus. Atbildot uz iepriekšējo runātāju izteiktajām 

replikām par tendencioziem izteikumiem un publikācijām, debašu dalībnieks Viktors Vilkaušs 

ar fiksētiem materiāliem norādīja uz pretēju situāciju. Pārliecinoties, ka debašu dalībniekiem nav 

jautājumu, sanāksme tika slēgta.  

 

IV  Apvienošanās kā sadarbības forma ar apkārtējiem novadiem 

 

Varakļānu novada pašvaldība, organizējot Publisko apspriedi, apvienošanos ar 

apkārtējiem novadiem izvirzīja kā sadarbības formu noteikto jomu ietvaros, īstenojot ATR 

vadlīnijas pašvaldību funkciju īstenošanā. 

 

Atkritumu apsaimniekošana 

 Varakļānu novada pašvaldība iekļaujas Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā.   Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs SIA ”Vidusdaugavas SPAAO”, kas nodrošina 

atkritumu apsaimniekošanu Vidusdaugavas reģionā, veicot atkritumu šķirošanu, pārstrādi un 

apglabāšanu Jēkabpils novada Mežāres pagasta poligonā “Dziļā vāda”. Atkritumu savākšanu 

nodrošina Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrība “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA. Ar MK 21.01.2021. rīkojumu Nr.45 apstiprinātajā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 

2021.-2028.gadam Varakļānu novads nav atzīmēts kā atsevišķs novads, bet iekļauts Rēzeknes 

novada sastāvā atbilstoši tā brīža ATR kartei. Ņemot vērā pašvaldībai piederošās kapitāldaļas un  

iesaisti lēmējvarā, Varakļānu novada pašvaldībai būtu saglabājama sadarbība ar SIA 

”Vidusdaugavas SPAAO”, atbilstoši turpinot atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā, 

sadarbojoties ar citām pašvaldībām. 

 

Civilā aizsardzība  

 Varakļānu novada pašvaldība līdz 31.06.2021. bija iekļauta Madonas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijā. Civilās aizsardzības plānā pašvaldība apstiprināta kā 

dalībnieks, kas īsteno preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumus risku 

novēršanai vai mazināšanai teritorijās, sadarbojoties ar pašvaldībām, ministrijām, valsts 

iestādēm, operatīvajiem dienestiem, juridiskām, fiziskām personām. Sadarbības reģions ietvēra 

Madonas novadu un tam piekritīgo Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novadu pirms reformas un 

Varakļānu novadu. 

Civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, darba 

organizāciju un komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju nosaka 26.09.2017. MK Nr. 582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbību civilās aizsardzības komisijām”. Noteikumu 30.06.2021. 

(aktuālajā) redakcijā Varakļānu novads nav iekļauts. Varakļānu novada pašvaldība 02.08.2021. 

vēstulē LR Ministru kabinetam lūdza veikt precizējumus šajos MK Nr. 582, iekļaujot Varakļānu 

novada pašvaldības teritoriju Madonas novada civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Par radušos 

situāciju 30.09.2021. tika informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 15.10.2021. ir 

saņemta VUGD vēstule ar ieteikumu Varakļānu novadam veidot atsevišķu sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisiju un, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, sadarboties ar Madonas 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. 

  

 



Izglītība 

Varakļānu novadā šobrīd ir viena vispārizglītojošā skola – Varakļānu vidusskola. 

2021./2022.m.g. skolā mācās 248 audzēkņi, tai skaitā mācības pirmajā klasē ir uzsākuši 27 bērni, 

10.klasē – 14 izglītojamie. Skola piedāvā pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošo programmu, vispārējo vidējās izglītības programmu ar divām mācību 

jomām – valoda un sociālo zinātņu joma, matemātikas un dabaszinātņu, programmēšanas joma, 

kā arī speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Skolā tiek īstenoti vairāki ES Sociālā fonda projekti, projekti “Skolas soma” un “PuMPuRS”. 

Vidējais vērtējums 2020/2021.māc.g. bija 6,65 balles, kas uzskatāms par labu zināšanu kvalitātes 

rādītāju. 

Centralizēto eksāmenu vidējie rādītāji pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši augstāki par vidējo 

valstī. Atbilstoši optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modelim un ATR informatīvās kartes 

datiem (https://atr.kartes.lv/) Varakļānu vidusskola uzskatāma par perspektīvu. Izglītības 

pedagoģiskais process tiek koordinēts saskaņā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 

Varakļānu mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību, tiek saskaņota priekšmetu 

apmācības metodika. Audzēkņi piedalās Madonas starpnovadu olimpiādēs. Šobrīd un vēsturiski 

skolēnu kustība vidusskolas posmā ir izteikta uz Madonas novada izglītības iestādēm, bet primāri 

– turpinot mācības Varakļānu vidusskolā. Saskaņā ar sadarbības līgumiem Madonas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas 

Varakļānu vidusskolā, gūstot Latvijas mēroga rezultātus. 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolā 2021./2022.māc.g. mācās 102 audzēkņi. Skola 

veiksmīgi īsteno 9 profesionālās izglītības programmas, sadarbojas ar kaimiņu novadu skolām, 

piedaloties konkursos, koncertos un citos pasākumos. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” darbojas 7 grupiņas, kuras apmeklē 

120 bērni. Iestāde nodrošina pirmsskolas bērnu pieskatīšanu un apmācību Varakļānu pilsētā un 

Murmastienē. 

Sadarbība ar apkārtējiem novadiem veicināma skolēnu pārvadājumu organizēšanā un 

metodiskajā darbā. 

 

V Kopsavilkuma rezultāti  

 

Publiskās apspriedes laikā veiktais informācijas apkopojums, iedzīvotāju viedokļu 

uzklausīšana un veiktā aptauja skaidri norāda uz Varakļānu novada iedzīvotāju gadu desmitiem 

izveidojušos sadarbību ar Madonas novada infrastruktūru. Varakļānu novada iedzīvotāji atbalsta 

novada atsevišķu pastāvēšanu, bet pieļauj tā iekļaušanos Madonas novadā. Ekonomisko attīstību 

un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu veicina uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, stabilitāte, 

prognozējamība. Valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un izmaksas ietekmē 

iepriekšējā sadarbība un pieredze. 

Varakļānu novada iedzīvotāju identitātē iekļaujas gan latgaliešu valoda, gan reliģisko 

svētku atzīmēšana, gan izteikti latviska vide, gan mūsdienu kultūras pasākumi. Šis mantojums 

tiek kopts, saglabāts un attīstīts. Iedzīvotājiem svarīgas izglītības iespējas un veselības aprūpes 

izvēle un pieejamība. 

Varakļānu novada pašvaldība aicina ņemt vērā novada iedzīvotāju viedokli, saglabājot 

esošo pakalpojumu pieejamību arī turpmāk. VARAM, Ministru kabinetam, iesniedzot Saeimai 

priekšlikumus par Varakļānu novada administratīvo teritoriju, ņemt vērā, ka: 

 

1. Varakļānu novada pašvaldība un pašvaldības iestādes nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus par 

samērīgām izmaksām iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai, īstenojot sadarbību ar apkārtējiem 

novadiem un valsts iestādēm, kas vēsturiski un faktiski piekritīgi Vidzemes reģionam, nodrošinot 

noteikto pašvaldības autonomo funkciju izmaksu efektivitāti, kvalitāti un daudzveidību. 



2. Varakļānu novada pašvaldība īsteno administratīvo darbu, kas ietver novada kultūrvides un 

tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu kā daļu no iestāžu darbības mērķiem kultūras dzīves 

organizēšanā, izglītības iestāžu darbībā, interešu izglītībā un darbā ar jauniešiem. 

3. Varakļānu novada iedzīvotāji anketēšanā ir pauduši savu viedokli un intereses par Varakļānu 

novada saglabāšanu un sadarbību ar Madonas novadu. Apspriedes laikā pozitīvi vērtēta ilggadējā 

sadarbība ar piekritīgajām valsts iestādēm, tai skaitā operatīvajiem dienestiem. 

4. Teritorijas ekonomiskā attīstība tiek balstīta uz novada pieejamajiem resursiem, 

mijiedarbojoties ar uzņēmējdarbības vidi un tās iestrādnēm, ekonomiskajiem rādītājiem. Darba 

vietu saglabāšana, vidējās algas celšana, bezdarba rādītāju uzlabošana, IKP pieaugums veicina 

nodokļu maksājumu pieaugumu, kas atgriezeniski pašvaldībai sniedz iespēju uzlabot 

infrastruktūru, atbalstīt jaunos uzņēmējus, līdzfinansēt projektus - atbalstīt uzņēmējdarbību. 

5. ATR reformas mērķim ir jāīsteno iespēju saglabāt un uzlabot Varakļānu novada iedzīvotāju 

labklājību un dzīves kvalitāti, kas balstās uz iespēju Varakļānu novada pašvaldībai īstenot 

autonomās funkcijas kā pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, veicināt darba tirgu, 

uzņēmējdarbības attīstību, uzlabot teritorijas infrastruktūru, nodrošināt dzīvojamā fonda 

pieejamību, izglītības iespējas, kultūras, veselības aprūpes pieejamību par samērīgām (tiešajām 

un netiešajām) izmaksām. 

 

 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Māris Justs 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Varakļānu novada  

pašvaldības lietvede,    L. Nagle 

Varakļānos, 02.11.2021.  



Pielikums Nr.1 

ANKETA 

Publiskā apspriešana par Varakļānu novada  

 apvienošanos ar apkārtējiem novadiem administratīvi teritoriālas reformas 

ietvaros 

 

1. Ja normatīvie akti pieļautu, vai atbalsti Varakļānu novada kā atsevišķa 

novada pastāvēšanu arī turpmāk? (izvēlēties vienu atbildi, atzīmēt “X”) 

   JĀ    NĒ 

 

 

2. Cik nozīmīgi, veidojot administratīvi teritoriālo iedalījumu, Jūsu 

izpratnē ir šie kritēriji? (izvēlēties katram kritērijam vienu vērtējumu, atzīmēt ar “X”) 

Kritērijs Būtiski Daļēji nozīmīgi Nebūtiski 

Novada ekonomiskā attīstība    

Līdzšinējā sadarbība ar valsts 

iestādēm 

   

Kultūrvēsturiskā piederība    

Pašvaldības pakalpojuma sniegšana 

tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai 

   

Attīstības centra* atrašanās novada 

teritorijā 

   

Novada teritorijas lielums    

*Atbilstoši Valsts plānošanas dokumentiem, kam koncentrēti resursi, sadarbībā ar lauku 

teritorijām, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un kvalitāti, iedzīvotāju 

dzīves apstākļus un labklājību, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un darba vietu izveidi, 

kas nodrošina piekritīgās teritorijas attīstību valsts mērogā. 

 

3. Kuru no šobrīd normatīvajos aktos noteiktajiem novada attīstības 

centriem    Jūs uzskatāt kā pievilcīgāko sadarbībai nākotnē?(izvēlēties vienu 

atbildi, atzīmēt ar “X”) 

Madona  Rēzekne  Jēkabpils  Preiļi 

 

 

4. Ja turpmāk, administratīvi teritoriālās reformas gaitā, tiks lemts par 

Varakļānu novada iekļaušanu piedāvātajos novados, tad Jūs atbalstītu 

Varakļānu novada iekļaušanu:(izvēlēties vienu atbildi, atzīmēt ar “X”) 

Madonas novadā    Rēzeknes novadā 

 

 

5. Jūsu ierosinājumi publiskās apspriešanas kontekstā: 

 

 

 

PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS! 

 

  



 

Pielikums Nr.2  

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS ANKETAS APKOPOJUMA REZULTĀTI 

  

 Anketēšanā piedalījās Varakļānu novadā deklarētās personas, kuras sasniegušas 16 

gadu vecumu uz 20.09.2021. Apkopotas tika 900 derīgās anketas. 

Apzīmējumi: * N/A – nav derīga atbilde vai nav sniegta atbilde 

1. Vai Varakļānu novada iedzīvotāji atbalsta Varakļānu novada 

pastāvēšanu arī turpmāk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iedzīvotāju vērtējums ATR kritēriju nozīmei izstrādājot novadu 

apvienošanos. 

 

 



3.Respondentu viedoklis par pievilcīgāko normatīvajos aktos noteikto 

attīstības centru sadarbībai nākotnē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ja administratīvi teritoriālās reformas gaitā tiks lemts par Varakļānu 

novada iekļaušanu piedāvātajos novados, tad iedzīvotāji vēlētos, lai tas 

būtu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aptaujas rezultāti uzrāda ~74% Varakļānu novada iedzīvotāju vēlmi 

saglabāt Varakļānu novadu, ~ 94 % atbalsta sadarbības turpināšanai ar 

Madonu kā administratīvo centru, bet ATR ietvaros, apvienošanās 

nepieciešamības gadījumā, Varakļānu novadu iekļaut Madonas novadā. 

Aptauja apstiprina Varakļānu novada sadarbības iestrādnes un plānus 

izglītības, atkritumu apsaimniekošanas un civilās aizsardzības jomā – 

reģionālā un valstiskā līmenī. 


