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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;
• Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”;
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•
•
•
•
•
•
•

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. Ar 2019. gada 28. februāri domes
administrācijas struktūrā notikušas izmaiņas – ir likvidētas Lietvedības, Attīstības, Nekustamo
īpašumu un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.
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.
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Varakļānu novada pašvaldība 2019. gadā ir uzsākusi un īsteno šādus ES un valsts
projektus: Varakļānu novada grants ceļu pārbūve. Projekts tiek īstenots LAD pasākuma
“Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un projektā paredzēts veikt: 1)
Ceļa Murmastiene – Silagals 3,00 km pārbūvi Murmastienes pagastā; 2) Ceļa Karolīna –
Inčārnieki 0,70 km pārbūvi Murmastienes pagastā; 3) Ceļa Sārnas – Lielstrodi – Varakļāni 2,31
km pārbūvi Murmastienes pagastā; 4) Ceļa Šķēles – Stirniene Nr.21 1,8 km pārbūvi Varakļānu
pagastā. Projekta kopējās izmaksas 922 056 EUR, attiecināmās izmaksas 911 111 EUR, ko
sastāda ES finansējums 820 000 EUR un 91 111 EUR pašvaldības finansējums. Projekta
īstenošana tiks pabeigta 2020. gadā.
Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu
novadā”. Projekta īstenošana uzsākta 2016. gadā, realizējot dažādas aktivitātes veselības
uzlabošanai. Projekts norisināsies līdz 2020. gada jūnijam. Projekta kopējās izmaksas 40 413 EUR
– 100 % publiskais finansējums. 3. 2019. gadā tika uzsākts īstenot projektu “Gribu! Varu!
Daru!”, kas tiek ieviests Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes valsts programmas 2019.
gada ietvaros. Jauniešiem tiek piedāvāts apmeklēt lekcijas iniciatīvas rosināšanai un biedrības
izveidošanai. Projekta kopējās izmaksas – 2779 EUR, 100 % publiskais finansējums.
Vispārējās izglītības iestādēs tiek realizēti projekti “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ( PuMPuRS).
2019. 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 īsteno LEADER projektus “Gleznojam Varakļānos” un
“Aužam Varakļānos”. Projekta laikā interesentiem notiek aušanas un gleznošanas nodarbības.
Ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu tika realizēts projekts “Kā būtu, ja...”, kura mērķis ir
saglabāt un popularizēt, Varakļānu novada raksturīgākās mūzikas un mākslas vērtības. PuMPuRS
jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa ietvaros biedrības “Zemes bites” un “Varakļānu
kultūrizglītības atbalsta biedrība” īsteno projektus ar mērķi palielināt jauniešu motivāciju turpināt
izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Katram projektam ir 4 600 EUR budžets,
100% ES finansējums.
2019. 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 atbalstīti divi projekti, kas paredzēja suvenīru iegādi.
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir deleģēts pašvaldības dzīvojamā fonda
dzīvokļu apsaimniekošanā, centralizētās siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas,
attīrīšanas, atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanā Varakļānu novada teritorijā, kā arī citos
saimnieciskos darbos. 2019. gadā pašvaldība nav veikusi finansiālus ieguldījumus
kapitālsabiedrībā. Uzņēmuma ilgtspējīgai darbībai siltumapgādes jomā 2020. gadā plānots izbūvēt
siltumtrasi, kas dotu iespēju savienot pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu un apkuri nodrošināt
no vienas katlu mājas. Projekta realizācijai plānots veikt 181 948 EUR ieguldījumu uzņēmuma
pamatkapitālā.
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ārstniecības iestāde, kura sniedz ambulatoros
pakalpojumus. Iestādē uz pārskata gada beigām strādāja 33 darbinieki. 2019. gadā saglabāti esošie
pakalpojumi, izmantota valsts finansētā maksājumu daļa. Tiek piedāvāti arī maksas pakalpojumi,
tomēr zemā maksātspēja, īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, neļauj attīstīt šos pakalpojumus.
Manipulāciju apmaksa nenosedz patiesās izmaksas pie esošā apjoma. 2019. gadā apgrozījums
pieaudzis par 12,9% un sastāda 342 742 EUR.
Viena no pašvaldības prioritātēm ir kvalitatīva izglītība. Varakļānu novadā darbojas
pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, divas vispārizglītojošās skolas un Varakļānu mūzikas un
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mākslas skola. Tiek veikti skolēnu pārvadājumi uz skolām, olimpiādēm, sacensībām un mācību
ekskursijām. Varakļānu vidusskolā papildus vispārizglītojošai programmai tiek piedāvāta B
kategorijas autoapmācības programma. Vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs (5.g-6.g.) tiek nodrošināta pašvaldības apmaksāta audzēkņu ēdināšana.
Palielinoties pašvaldības iedzīvotāju vidējam vecumam, arvien vairāk jārisina sociālās
palīdzības jautājumi. Veiksmīgi turpina darboties mobilā aprūpes brigāde, nodrošinot aprūpi mājās
vientuļajām pensijas vecuma un vientuļajām personām ar invaliditāti, kurām ir objektīvas grūtības
sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Alternatīvās aprūpes centrā pensionāriem un
personām ar invaliditāti, iepriekš piesakoties, ir iespēja mazgāties un izmazgāt drēbes.
Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana, ir liels ieguvums iedzīvotājiem. Stirnienes
muižas teritorijā veiksmīgi darbojas Varakļānu novada pansionāts. Teritorijas infrastruktūra tiek
piemērota pansionāta vajadzībām. Ir veikti ēkas otrā stāva projektēšanas darbi. Ēkas pilnīga
pielāgošana pansionāta vajadzībām, kas ļautu palielināt iemītnieku skaitu, tādējādi optimizējot
izmaksas uz vienu klientu, atkarīga no finansējuma piesaistes iespējām.
Papildus ikdienas saimnieciskajiem darbiem, 2019. gadā veicot drupināšanu pašvaldības
īpašumā esošajā smilts–grants karjerā, tika sagatavots ceļu remontmateriāls un veikta ielu un ceļu
segumu virskārtas atjaunošana. Sistemātiski tiek veikti ceļu, ielu tīkla uzturēšanas darbi, turpināti
citi teritorijas labiekārtošanas un vides sakopšanas darbi.
Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes. 2020. gadā tiks pabeigta lauku ceļu pārbūve
LAD pasākuma “Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros. Pārbūvējot
Rīgas un Kosmonautu ielu posmus, tiks izbūvēta siltumtrase, sakārtots Kosmonautu ielas
apgaismojums, lietus ūdens novadīšanas sistēma, ielas segums un transporta infrastruktūra 1km
garumā. Siltumtrases izbūve optimizēs siltumenerģijas ražošanu, dodot iespēju nepalielināt
siltumenerģijas izmaksas.
Augstas gatavības pakāpē ir būvniecības dokumentācija pansionāta otrā stāva pārbūvei un
Varakļānu muižas pils energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem. Projektu realizēšana būs
atkarīga no valsts politikas pašvaldību prioritāro projektu atbalstam.
Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.
Pašvaldības darbībā 2020. gadā būtiskas reformas netiek plānotas, neskaidrību rada teritoriālā
reforma un tās ietekme uz novada attīstību, pakalpojumu pieejamību un sniegšanas kvalitāti. Sākot
ar šā gada 13. martu, valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar vīrusa Covid 19 izplatību, kas
ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu
attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Varakļānu novada
pašvaldības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašvaldības iestādes iespēju robežā strādā
attālināti, veic pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai.
Papildus plānotajam, sociālajai palīdzībai krīzes situācijās nonākušajiem iedzīvotājiem,
varētu tikt sniegta palīdzība 10 000 EUR apmērā. Datortehnikas un programmatūras iegādei
attālināta darba, sēžu, konferenču nodrošināšanai varētu tikt papildus tērēti 6 000 EUR. Ārkārtējās
situācijas ilgums, vīrusa izplatība, valdības noteiktie ierobežojumi un pasākumi ekonomikas
veicināšanai tieši ietekmēs pašvaldības 2020. gada darbību. Valsts budžeta deficīta un finansiālas
krīzes gadījumā pašvaldība var sagaidīt neprognozējamas likumdošanas izmaiņas, budžeta deficītu.
Papildus funkciju deleģēšana, nepalielinot pašvaldību budžetus, apdraud uzticēto funkciju
kvalitatīvu izpildi un darbinieku motivējoša atalgojuma nodrošināšanu. Tomēr šis secinājums
balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu
ietekme uz Varakļānu novada pašvaldības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos tiek izskatīta iespēja par Murmastienes pamatskolas
reorganizāciju vai slēgšanu.
Pašvaldības iekšējos riskus rada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas strādā ar zaudējumiem.
Pašvaldības budžeta ievērojamu ietekmi var radīt arī tiesvedība saistībā ar 2015. gadā notikušo
nelaimes gadījumu Varakļānu veselības aprūpes centrā. Civillietā Nr.C26171617 “Morālā
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kaitējuma atlīdzība” Varakļānu novada pašvaldība ir atbildētājs. Prasītāji ir divas fiziskas personas,
prasības summa – 250 000 EUR katrai personai. Pirmās instances tiesa un apelācijas instance
prasību ir apmierinājusi daļēji nosakot morālā kaitējuma summu 40 000 EUR katram prasītājam.
Pašvaldība ir iesniegusi kasācijas sūdzību, kasācijas tiesvedība vēl nav ierosināta, un nav noteikts
tiesas sēdes datums.
Būtisks faktors pašvaldībā ir iedzīvotāju dzīves līmenis un maksātspēja. Pašvaldības
iestādes, plānojot budžeta izdevumu daļu 2020. gadam, veica savu uzturēšanas izdevumu
sabalansēšanu atbilstoši budžeta situācijai. Nepietiekamie līdzekļi no valsts autoceļu fonda turpinās
būtiski ietekmēt novada ielu, ceļu uzturēšanu nākotnē.
2020. gadā plānots piedalīties vairākos projektu konkursos papildus finansējuma iegūšanai
pašvaldības funkciju veikšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.
Varakļānu novada pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, arī
turpmāk būs vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai pēc iespējas palielinātos viņu
ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas.
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 „Varakļonīts” un Madonas reģionālajā laikrakstā „Stars”.
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 2019. gada 31. decembri Murmastienes pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 695
iedzīvotāji (salīdzinot ar 2018. gadu – samazinājums par 2.25%), Varakļānu pagastā – 653
iedzīvotāji (salīdzinot ar 2018. gadu – samazinājums par 3.97%).
Murmastienes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi
2019. gadā – 49 827 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 2019. gadā
– 23 960 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
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(ūdens, notekūdeņi, skvēru, kapsētu, piemiņas vietu) sabiedriskās teritorijas uzturēšanai piešķirtie
finanšu līdzekļi 2019. gadā – 85 120 EUR.
2019. gadā paveiktie un uzsāktie pasākumi: Murmastienes pagastā, pie dzejnieces Martas
Bārbales parka, graviņā uzbūvētas jaunas kāpnes; Murmastienes pagasta administratīvās ēkas
trijos kabinetos un kāpņu telpas otrajā stāvā veikts kosmētiskais remonts; Murmastienes
pamatskolas ēkā tehniskās noliktavas telpās veikts kapitālais remonts priekš NMPD (neatliekamais
medicīnas palīdzības dienests) vajadzībām.; Varakļānu pagasta Sila kapos iesākts darbs pie
kapsētas žoga atjaunošanas. Nākamā gada plānotie uzdevumi un pasākumi: Murmastienes
pagastā Lielstrodu kapsētas žoga atjaunošana; Murmastienes centrā jaunu soliņu un atkritumu urnu
izgatavošana un uzstādīšana; Murmastienē, pie dzejnieces Martas Bārbales parka, graviņā – jaunas
skatuves uzbūve; Varakļānu pagasta Stirnienes muižā ūdensapgādes dokumentācijas sakārtošana;
pabeigt iesāktos darbus pie Sila kapu kapsētas žoga atjaunošanas.

2. IZGLĪTĪBA
2.1. Varakļānu vidusskola
Varakļānu vidusskola ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas
īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Izglītības iestādē strādā 29 pedagogi. Visiem pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija. 19
pedagogiem ir maģistra grāds. 12 pedagogiem ir otra specialitāte. 10 pedagogi darbojas interešu
izglītībā.
Izglītības iestādē ir psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās
izglītības pedagogs un medicīnas darbinieks.
Skolā strādā 21 tehniskais darbinieks.
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 – 239, visvairāk no tiem dzīvo Varakļānu novadā – 202
izglītojamie. No citām pašvaldībām izglītības iestādi apmeklē 37 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.

8

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
publiskais gada pārskats
2019

Atskaites periodā analizētajos mācību gados aptuveni 43% skolēnu kopā ieguvuši augstu
un optimālu līmeni, sasniegumu līmenis ir stabils, kas liecina par regulāru un sistemātisku mācību
darbu.
APGUVES LĪMEŅI MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA VĒRTĒJUMOS
2018./2019.M.G.
Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

4%
11%

47%

38%

Augstākie sasniegumi saņemti spēju, sociālās un datorzinības jomas priekšmetos. Vairāk
pietiekamu vērtējumu eksaktajos priekšmetos, kā arī valodās. Vidējais vērtējums 2018./2019.m.g.
– 6.64 balles.
Centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina absolventu zināšanas, prasmes un iemaņas.
Izanalizējot skolēnu sertifikātus, secinām, ka visaugstākie rādītāji ir zināšanās un prasmēs. Angļu
valodā skolēnu rezultāti ir nedaudz zemāki nekā valstī, bet ar tendenci izlīdzināties. Skolēnu
valodas prasmes tika vērtētas atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu līmeņiem, B2 līmeni ieguva
vairāk nekā puse izglītojamo.
Latviešu valodā skolēnu rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. Skolēniem augstas prasmes
ir pamatprasmēs, bet zināmas grūtības sagādājis zināšanu pielietojums nestandarta situācijās
Latviešu valodā skolēnu rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī.
Matemātikas eksāmena rezultāti pēdējos gados ir augstāki nekā vidējie rādītāji valstī.
Skolēniem labāk veicies ar standartsituāciju uzdevumu risināšanu. Testa daļā gadu no gada ir
skolēni, kuri saņem 100%, jo visi uzdevumi ir veikti pareizi. Pozitīvi vērtējams tas, ka skolēni
pilda arī sarežģītos 3.daļas uzdevumus, iegūstot vērtējumu līdz pat 50%.
Bioloģijas, fizikas, ķīmijas, krievu valodas centralizētos eksāmenus kārto neliels skolēnu
skaits, vērojama tendence, ka skolēni arvien mazāk izvēlas kārtot vairāk nekā valsts noteiktos
obligātos pārbaudes darbus. Eksāmenu izvēli skolēni saista ar izvēlēto augstskolu prasībām, tāpēc
galvenokārt kārto tos CE, kas nepieciešami, lai iestātos augstākajās mācību iestādēs. Daļa skolēnu
turpina mācības koledžās un tehnikumos, kur ir citas prasības.
Ķīmijas CE kārtoja 2 skolēni, vidējais rādītājs skolā – 58,5%, valstī – 62,8%.
Vizuālās mākslas pulciņš organizēja izstādi „ Latvija raksti”, 11. klase piedalījās konkursā
„Mūsu mazais pārgājiens”, iegūstot 3.vietu valstī un naudas balvu ekskursijai.
Varakļānu vidusskolas pašpārvalde 9.-12. klasēm organizēja diskusiju " Mēs Latvijā", kurā
piedalījās “Latvijas lepnums” apbalvojuma ieguvēja (2009. gadā nominācijā “Novadnieks”) – Ieva
Zepa – un Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs. Diskusijā tika aktualizētas
politiskās un sabiedriskās dzīves jautājumi novadā.
1.-5. klašu skolēni gatavoja informāciju par Latvijas dabu, personībām, valsts simboliem,
kultūrvēsturiskajiem objektiem un vadīja pasākumu " Mana Latvija stundu sarakstā". 8.-11. klases
9

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
publiskais gada pārskats
2019

piedalījās biedrības ""Latvijas Pilsoniskā alianse" izsludinātajā projektā "Jaunais Pilsonis".
Skolēni veica praktisku darbu – sociālo aktivitāti – sašuva spilvenus, kas noder dažādām
aktivitātēm, īpaši sākumskolas klasēs. 6.-8.klases skolēni piedalījās nodarbībā " Latvijas valsts
simboli". Sadarbībā ar novada muzeju 5.-7.klases piedalījās interaktīvā pasākumā " Izglītība
Varakļānos", kurā skolēni pētīja muzeja eksponātus un krājumus, veica dažādus uzdevumus, lai
praktiski darbojoties, iepazītu savas skolas vēsturi. Akcijas "Labo darbu nedēļa 2019" ietvaros
5.klases skolēni devās uz Madonas dzīvnieku patversmi.
1.-4. klases piedalījās O.Kalpaka piemiņai veltītajā erudīcijas konkursā un veiklības
stafetē. Likteņdārza organizētajā “Sveču vākšanas konkursā”. Latvijas izglītības iestāžu skolēnu
skatuves runas konkursā Latgalē ( 2.pakāpes diploms), R.Mūka radošo darbu konkursā Riebiņu
novada Galēnu pamatskolā, konkursos “Zaļais restarts II” un “Mana vārdnīciņa”
8. klases piedalījās Vidzemes reģiona pusfinālā konkursā "Gribu būt mobils"(3. un 8.
vieta). 22. vieta no 42 komandām Vidzemes reģionā konkursā “FIZMIX Eksperiments; 2. vieta
konkursā par realizētu ideju “Zaļā klase” projektā “Jaunais pilsonis” Piedalījās
www.drossinternets.lv rīkotajā konkursā “Izaicini savas pelēkās šūnas”.
9.ab klases piedalījās dažādos literārajos konkursos: R. Mūka jaunrades darbu konkursā,
eseju konkursā "Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem", sacerējumu konkursā skolēniem
“Sibīrijas bērni-trimdas bērni”u.c. Kopā ar 8. klasi piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses un
British Council “Jaunais pilsonis” konkursā, ieguva 2.vietu (starp 23 Latvijas skolām). Projekta
praktiskajā daļā izveidoja “Zaļo klasi” Varakļānu vidusskolā, teorētiskajā daļā piedalījās
interaktīvā nodarbībā ar biedrības izstrādātu metodoloģiju. Skolēni piedalījās projekta “Garšīgie
likumi” noslēguma pasākumā Rīgā.
10.-11. klase Ierindas skatē Madonā 10. klases jaunsargu komanda izcīnīja 1. vietu 10.-12.
klašu grupā.
Skolēni aktīvi darbojās Eiropas Jauno vēstnieku pulciņā, izcīnīja iespēju apmeklēt Eiropas
Parlamentu Strasbūra, Francijā.
5.-11. klašu koris XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā,
“Tūdaliņ, tagadiņ, saulītē rotājos’’ Madonas novadā. Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves
skatē Madonas apriņķī, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju
lielkoncertam Varakļānu vidusskolas kolektīvu rezultāti: 1.-2. klašu B grupa TDK 2.pakāpe, 3.4. klašu A grupa TDK 2.pakāpe, 5.-6.klašu TDK 2.pakāpe, 5.-9.klašu TDK 3.pakāpe, 7.-9.klašu
TDK 2.pakāpe, 10.-12.klašu TDK 2.pakāpe. Tautu deju kolektīvi piedalījās skolas un novada
pasākumos, sadančos Cesvainē, Aglonā, Stabulniekos, Lubānā. Organizēja sadanci Varakļānos
"Plauksti dejā".
Lietišķā māksla piedalījās starpnovadu neklātienes konkursā “Kas kaitēja nedzīvot diža
meža maliņā”. SMU ņēma dalību Pavasara Vislatvijas tirdziņā “ Cits Bazārs” Rīgā. Vizuālās
mākslas pulciņa dalībnieki organizēja fotoizstādi ”Redzi, dzirdi, sajūti skolu un Varakļānus”,
Vides pulciņš - komanda piedalījās Latvijas Dabas muzeja neklātienes konkursā “Cielavas
gudrības” 3 kārtās /38.vieta no 70/, piedalījās LVM Mežu olimpiādē, RE: TV konkursa “Vides
erudīts” ceturtdaļfinālā.
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; 2) veikt skolas un mācību programmu akreditāciju; 3) gatavoties skolas 100-gadu
jubilejai.
Nākamajā gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi: 1) turpināt individuālā
atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem ESF projektā PuMPuRS (SAM 8.3.4.) “Atbalsts
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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. 2018./2019.m.g.skolā strādāja 13
pedagoģiskie darbinieki (augstākā izglītība) un 8 tehniskie darbinieki (vidējā vai speciālā
izglītība).
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.
APGUVES LĪMEŅI MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA VĒRTĒJUMOS
2018./2019.M.G .
Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

3.7%6.2%

37%
54%

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.
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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.
Mērķi nākamajam gadam: 1) Murmastienes pamatskolas galvenā prioritāte jaunā
mācību satura un pieejas aprobācija un ieviešana pirmsskolā, kā arī pakāpeniska tā ieviešana visā
pamatskolas posmā; 2) turpināt īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu SAM 8.3.2.2. “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). Šī projekta ietvaros
īpaši atbalstīsim talantīgos skolēnus, kā arī sniegsim lielāku atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir
grūtības mācību vielas apguvē; 3) turpināt realizēt projektu “Skolas soma”, kura aktivitātes dos
iespēju skolēniem pilnveidot izpratni par latviešu kultūru, apmeklējot dažādus kultūras
pasākumus; 4) Ar nevalstiskās organizācijas „Zemes bites ” līdzdalību skolā realizēt ESF projektu
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Kopīgiem spēkiem sanāk!”; 5) Turpināt izglītošanās darbu, nemitīgi
pārskatot un uzlabojot formas un metodes, iesaistot vecākus un norādot uz viņu atbildību un
ieinteresētību izglītojamā mācību sasniegumos.
2.3. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111)
ar 2010. gada 29. novembrī izsniegtu un Licenci ar Nr. V- 3073. Programmas mērķis – veicināt
bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības,
individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi
mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties patstāvīgai pamatizglītības apguvei.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 2018./2019. mācību gadu uzsāka 105
izglītojamie un no tiem 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas programmu apgūst 34 izglītojamie. No
citām pašvaldībām Varakļānu pirmsskolu apmeklēs 18 izglītojami un pārējie dzīvo Varakļānu
novadā. Pēc pirmsskolas beigšanas pārsvarā visi izglītojamie turpina mācīties Varakļānu
vidusskolā.
Varakļānu novada dome pirmsskolas izglītojamajiem, sākot ar 2016. gada 1. septembri, ir
piešķīrusi brīvpusdienas. Vasaras periodā par ēdināšanu ir jāmaksā pilna summa.
2018./2019. mācību gadā strādā 15 pedagoģiskie darbinieki. Visu pedagoģisko darbinieku
izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pirmsskolā strādā ilggadīgi pedagogi,
kuri izglītību papildina kursos un semināros. Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija
atbilst normatīvo aktu prasībām un tiek nepārtraukti pilnveidota. Logopēdi ir Latvijas Logopēdu
asociācijas biedri. Iestādē katrā grupā strādā 2 pedagogi un pirmsskolas skolotāja palīgs.
Kvalitatīva darba laika plānošana sekmē sadarbību un nodrošina kvalitatīvu savstarpējo sadarbību
un komandas darbu grupā.
Katrs mācību gads sākas ar sirsnīgu atkalredzēšanos 1. septembrī, liekot bērnu tēviem
justies īpašiem. Rudenī notiek Rudens balle ar ziedu un dārzeņu izstādi. Oktobrī notiek Dzejas
dienas. Novembrī tiek svinēta Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena un godinātas
vecmāmiņas un vectētiņi, decembris iesākas ar Adventa laika ieskaņu, kam seko Ziemassvētku
gaidīšanas laiks un Svētku egle. Janvārī – Jaunā gada karnevāls, Ziemas sporta nedēļa, februārī
tiek svinēta Sveču diena, rīkoti Sirsniņu dienas svētki, marts ir Teātra mēnesis, aprīlī tiek sveikts
pavasaris ar Lieldienām, Putnu dienām. Maijā – godinātas māmiņas Mātes dienā, aktīvi pavadīts
laiks Sporta svētkos kopā ar ģimeni un svinēts izlaidums pašiem lielākajiem audzēkņiem. Vasarā
– Līgo svētki un atpūta pastaigās pie dabas.
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Visa gada garumā bērnudārzā viesojas dažādi mākslinieki ar koncertiem, teātra izrādēm.
Ar bērnu darbiem tiek iepriecināti apmeklētāji Varakļānu novada domē, tiek atbalstīti kultūras
namā rīkotie pasākumi, ņemta dalība koncertos. Norit aktīva sadarbība ar Mūzikas un mākslas
skolu. Ziemā vai pavasarī tiek rīkots koncerts, aprīlī skola rīko Mākslas dienu, kur aicina
pirmsskolas 5- 6 gadīgos bērnus darboties gleznošanā veidošanā un citos mākslas veidos.
Notiek sadarbība ar Varakļānu vidusskolu: bērnudārzā viesojas skolas 1.–4. klašu teātra
mākslinieki ar skolotāju. Svarīgākie mērķi un uzdevumi nākamajam gadam: uzsākt
kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu ar 2019./2020. mācību gadu, pilnveidojot
pedagogu zināšanas – kursi, semināri, labas prakses piemēri, 2) demontēt baseinu, izveidojot
slidkalniņu fiziskajām aktivitātēm, 3) papildināt materiāli tehnisko bāzi izglītojamo patstāvīgai
pētnieciskai darbībai dabaszinātņu centrā, 4) rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas ieviešana,
5) nodrošināt visiem pedagogiem 1 darba slodzi, 6) izstrādāt attīstības plānu 2020. - 2025. gadam.
2.4. Varakļānu novada jauniešu centrs “Aplis”
No 2019. gada janvāra līdz augustam darbam ar jaunatni tika izmantotas dažādu Varakļānu
novada iestāžu telpas (Varakļānu kultūras nams, Mūzikas un mākslas skola, Varakļānu vidusskola,
Murmastienes kultūras centrs). Sākot ar 2019. gada augustu, jauniešu centrs “Aplis” atrodas
jaunās, renovētās telpās. Jauniešiem pieejamas dažādas galda spēles, “jauniešu bibliotēka”, galda
teniss, novuss u.c. No āra aktivitātēm iespēja nodarboties ar badmintonu, volejbolu, basketbolu,
trenēties uz āra trenažieriem.
2019. gadā tika realizēts un noslēdzās Valsts programmas finansētais projekts “Dzīvo
brīvi”, par neformālās izglītības iespējām. Jauniešiem tika piedāvātas brīvprātīgā darba iespējas
dažādos pasākumos un aktivitātēs. Tika rīkots “Foto konkurss”, “Logo konkurss”, pikniks pirms
rudens, ziemas pārgājiens, velobrauciens pa novadu, Ziemassvētku radošā darbnīca. Sadarbojoties
ar jauniešu domi, tika šūti auduma iepirkuma maisiņi.
Kopš jauniešu centrs ir jaunās telpās, regulāri vidējais apmeklētāju skaits darba dienā
svārstās no 10 līdz 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, 1995. gadā
savu darbību uzsāka mākslas nodaļa. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, likums par pašvaldībām, pašvaldību saistošie lēmumi, Skolas
nolikums.
Mūzikas un mākslas skolā strādā 1 skolas direktore (1 darba slodze), 2 direktores vietnieces
mācību darbā (kopā 1 darba slodze), pedagoģiskais personāls – 15 pedagogi (9,732 pedagoģiskās
slodzes), no tiem – 3 ar maģistra grādu, 11 ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību, 1 ar
vidējo profesionālo izglītību. Tehniskais personāls: 1 direktores vietnieks saimnieciskajos
jautājumos (0,5 slodze), lietvede (0,5 darba slodze), 2 apkopējas (kopā 1,5 darba slodze). 2
remontstrādnieki (1 darba slodze).
2018./2019. mācību gadā skolā mācās 122 izglītojamie. 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.
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Audzēkņu darbu izstāde Murmastienes bibliotēkā Martas Bārbales “Bērna acīm”, skolas
absolventu noslēguma darbu izstāde Madonas bibliotēkā. Audzēkņu darbu izstāde Varakļānu
bibliotēkā – “100 Laimes atslēdziņas LATVIJAI”.
Mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījās: Valsts konkurss Akordeona spēlē,
Sitaminstrumentu spēles un Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkurss, III kārta, reģionālais
konkurss Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles konkurss
“Naujene Wind 2019”, Teorijas priekšmetu konkurss “Ritmi rimos”, Latviešu mūzikas un mākslas
konkurss Viļānu MMS, Festivāls “Skaņais bolss” Rēzeknes mūzikas vidusskolā.
Mākslinieki piedalījās: IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un
mākslas skolas vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme”, Izstāde kafejnīcā
”Grāmatnīca”, Izstāde “Zeme, kuru mēs mīlam”Varakļānu bibliotēkā, 18. Starptautiskais vizuāli
plastiskās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie jūras’’ – tēma “Vētra”, 47.Starptautiskais bērnu
zīmējumu konkurss “'Ķīmija” Lidice – 2019.
Sadarbībā ar Varakļānu novada domi tika noorganizēts Glezniecības “ Mēs zvaigznājā”.
Starpnovadu projekts “4xmāksla”.
Mērķi nākamajam gadam: 1) turpināt piesaistīt finansējumu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanai/atjaunošanai, rakstot projektus, 2) turpināt sadarbību ar “Varakļānu novada
kultūrizglītības atbalsta biedrību” finanšu līdzekļu piesaistei, 3) turpināt materiāltehniskās bāzes
un fondu pilnveidošanu/atjaunošanu, 4) izveidot mūsdienīgus mūzikas un mākslas priekšmetu
mācību kabinetus.

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
adrese: 1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. Kultūras nama darbības
pamatuzdevumi ir: 1) nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu
un nodošanu nākamajām paaudzēm; 2) veicināt tautas mākslas kolektīvu darbību KN, tādējādi
nodrošinot Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību; 3) veidot labvēlīgu vidi tradicionālās
tautas mākslas darbībai un jaunradei; 4) nodrošina kvalitatīvu un profesionālu kultūras
pakalpojumus pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam, atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm.
2019.gadā
Varakļānu kultūras namā darbojas 162 pašdarbnieki 9 dažādos amatiermākslas kolektīvos.
Ar kolektīviem strādā 8 profesionāli amatiermākslas kolektīvu vadītāji un 2 koncertmeistari.
Pašdarbības kolektīvu sniegumu varēja vērot gan skatēs un konkursos, gan koncertos, kuri
norisinājās savā KN, tāpat arī novada pasākumos un sarīkojumos ārpus novada teritorijas.
Jūlija mēnesī Varakļānu KN vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās Starptautiskajā
mākslas festivālā Horvātijā. Tāpat visa gada garumā regulāri tika rīkoti dažādi pasākumi visām
paaudzēm un interešu grupām, bija gan pašdarbības kolektīvu koncerti, gan profesionālu mūziķu
un mākslinieku sarūpētas koncertprogrammas un teātra izrādes.
Sakarā ar Varakļānu novada desmito gadadienu tika rīkots pasākums „Goda Novadnieks’’,
kurā sumināti 17 nominanti. Pilsētas svētkos pirmo reizi tika izspēlēta spēle „Es mīlu Varakļānus”,
kas guva ļoti plašu atsaucību un interesi pilsētnieku vidū, tādēļ tā kļūs par ikgadēju tradīciju.
Pašiem mazākajiem iedzīvotājiem tika rīkoti tradicionālie “Sudraba Karotīšu svētki” un pasākums
„Ziemassvētku taksometrs”, kura laikā paši mazākie Varakļānu novada iedzīvotāji saņēma
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pašvaldības sarūpētās dāvanas tieši mājās, tāpat tika organizēta arī labdarības akcija „Brīnumi
notiek” senioriem.
Pavisam 2019. gadā kultūras namā notika 50 dažādi pasākumi un sarīkojumi, kurus
apmeklēja 8575 skatītāji un klausītāji (t.sk. – 23 bezmaksas pasākumi un 27 maksas pasākumi).
Varakļānu kultūras nams rīkoja ikgadējos tradicionālos pasākumus, kā arī skatītājiem un
pasākumu apmeklētājiem tika piedāvāti daudzi jaunumi. Populārākie no aizvadītā gada
pasākumiem, ko rīkoja Varakļānu kultūras nams, ir: Jaungada sagaidīšana, svētku salūts, laimes
liešana; pašvaldības iestāžu gada balle; tautas deju kolektīvu sadanči dažādu paaudžu un vecumu
dejotājiem; ikgadējie līnijdeju sadanči; senioru atpūtas vakars; amatierteātra pirmizrāde
„Deviņvīru spēks”; tika demonstrētas kinofilmas dažādam paaudzēm; Valentīndienas balle;
Sieviešu dienas atpūtas vakars; pavasara tirgus; foto orientēšanās pa Varakļānu pilsētu; Lieldienu
groziņballe; ģimenes svētki – Baltā galdauta svētki un “Sudraba karotīšu svētki”; Novada svētkivelomaratons, Goda Novadnieks, svētku gājiens, dižkoncerts un svētku balle; folkloras kopu –
Saulgriežu nakts ieskandināšana; auto-foto orientēšanās sacensības „Rudens kauss 2019”;
Lāčplēša dienai veltītais sarīkojums kultūras namā, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinīgais koncerts; Svecīšu vakars Varakļānu kapsētā; pasākums pašiem mazākajiem
„Ziemassvētku taksometrs”; Ziemassvētku koncerts „Pie Sniega karalienes” ar visu kultūras nama
pašdarbības kolektīvu
3.2. Stirnienes tautas nams
Tautas nams ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde – kultūras institūcija, kuras
pamatmērķis, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām", ir īstenot pašvaldības funkciju – rūpēties par
kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Tautas nams savu darbību vērsis uz garīgo vērtību popularizēšanu, dažādu sabiedrības
slāņu, interešu grupu un vecumposmu aptveršanu un vienošanu, latgaliskās identitātes akcentēšanu
un saglabāšanu.
Tautas namā strādā vadītāja, 2 kolektīvu vadītāji, koncertmeistare un apkopēja.
2019. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 4 pašdarbības kolektīvi – bērnu garīgās
mūzikas ansamblis, amatierteātra grupa, garīgās mūzikas koris „Reversium” un ļoti veiksmīgi
muzikālo darbību uzsāka un turpina vīru vokālais ansamblis.
Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība regulāri tiek informēta ar vietējo un
reģionālo laikrakstu, interneta mājaslapu, sociālo tīklu, Latgales Radio un Radio “Marija”
starpniecību.
Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši valsts svētku un gadskārtu ieražu koncerti, senioru
pasākumi, Jezupa dīnas amatierteātru sabraukšana, represēto piemiņas pasākumi, bērnu radošās
darbnīcas, Saulgriežu svētki, jau 19to gadu – Stirnienes Dziedošās dienas, klasiskās mūzikas
koncerti, Svecīšu vakari un kapusvētki, Ziemsvētku koncerti, labdarības pasākumi.
Veiksmīgi realizēts VKKF atbalstītais Simtgades projekts – koncertuzvedums un izstāde
“Iemirdzēšanās Latvijai” un VKKF mūzikas un dejas nozares atbalstītais senās mūzikas koncerts
“Baroka Dižgari”.
Varakļānu novada svētku ieskaņā izskanēja tautas nama solistes, Rēzeknes J.Ivanova
mūzikas vidusskolas absolventes Guntas Greisles diplomeksāmens – koncerts Stirnienes baznīcā.
Tautas namā notika mākslinieka Daiņa Ozoliņa gleznu izstāde, Gata Mārtiņa Bezdelīgas
gleznu izstāde “Ceļmalā”, Helēnas Liepiņas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde “Vērtības”,
dievnamā liliju izstāde.
Kā ik gadu notika Senioru eglīte, Jezupa dienas amatierteātru izrādes, Lāčplēša dienas
pasākums Kapinieku kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām, izskanējuši folkloras
ansambļu “Dyrbyni” un “Vīraksne”, Kārsavas draudzes kora un Rīgas Magdalēnas draudzes kora,
Daugavpils stīgu kvarteta, instrumentālo ansambļu “Excelsus” un “L’CHAIM”, apkaimes
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pašdarbības kolektīvu koncerti, veikti vairāki ieraksti, tautas nama kolektīvi snieguši Adventes,
Labdarības, Svētvakara un Ziemsvētku koncertus.
Izglītība un kultūra savus augļus nes laika gaitā un pēctecībā. Tāpēc patiesi lepojamies un
priecājamies par mūsu novadniekiem – jaunajiem talantiem, par viņu spožajiem panākumiem
Latvijā un pasaulē. Tautas namā turpinās novadpētnieciskā darbība – tiek vākti materiāli par
Stirnienes kultūrvēsturi un publicēti raksti. Uzsākts nopietns zinātniski pētnieciskais darbs
tradicionālās kultūras saglabāšanā, vācot un pētot Stirnienes apkaimes psalmu dziedāšanas
tradīcijas. Apkopotas, atšifrētas, sistematizētas un digitalizētas tieši šim apvidum raksturīgās
dziedājumu melodijas, pierakstītas dziesmas, teicēji, fotogrāfijas. Izdošanai sagatavots nošu
manuskripts un tradīcijas apraksts. Nošu krājuma un CD dubultdiska ieraksts un izdošana plānota
ar VKKF projektu atbalstu.
2020. gadā plānoti VKKF atbalstīti projekti, tradicionālie pasākumi bērniem un
pieaugušajiem – koncerti, izrādes, izstādes, bērnu un jauniešu Dziedošās dienas, tiks turpināta
sadarbība ar apkārtējo novadu kolektīviem, kora ieraksti, kā arī meklēti jauni kultūras kontakti un
realizētas jaunas projektu aktivitātes.
3.3. 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.
Muzeja darbā nodarbināti 7 darbinieki: vadītāja, krājuma glabātāja, dokumentu sistēmu
vadītāja, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs, apkopēja, kurinātājs un
remontstrādnieks. Trīs muzeja speciālistiem ir augstākā izglītība – Bakalaura grāds, 1 speciālistam
– Maģistra grāds, 3 darbiniekiem vidējā – speciālā izglītība, t.sk. vienam no tiem – koka amata
meistara diploms.
Muzeja krājums 2019. gadā tika papildināts par 239 vienībām, t.sk. pamatkrājuma vienību
skaits - 89. Vērtīgākie eksponāti: 1) ŠŪPULIS. VarNM 1587, amatnieks: Pēteris Lazda. Izgatavots
1937. g. Varakļānu pag. “Lazdās.” Materiāls: koks, linu aukla. Oriģ.; 2) SAPIERU LĀPSTA.
VarNM 1622, izmantota 1. Pasaules karā, atrasta Varakļānu novadā, dāvinājis V.Briška; 3) CD un
DVD KOLEKCIJA AR RADIORAIDĪJUMA “ LATGOLAS BOLSS” IERAKSTIEM (VarNM
1608 – VarNM 1617).
Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2019. gada beigās ir 5834 vienības € 14 796,vērtībā. Nacionālajā muzeju kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopējais skaits ir 5834
vienības. Muzeja krājums tika izmantots pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, pētnieciskajam
darbam un digitālo attēlu izgatavošanai. Kopējais izmantotais krājuma vienību skaits ir 983
vienības. Izveidotas jaunas 150 zinātniskā apraksta kartītes ar padziļinātiem pētījumiem par
eksponātiem. Uzsākti 2 izglītojošo programmu scenāriji skolēniem “Par Latviju” un “Par un ap
skolu”. Sastādīti 2 tematiskie plāni jaunās, pastāvīgās, modernizētās ekspozīcijas “Senās godības
atspulgs laikmetu griežos” digitālajām programmām “Izglītība un reliģija” un “M.Borha arhīvs un
bibliotēka”. Publicēti 8 raksti par muzeja darbību vietējā laikrakstā “Varakļōnīts”.
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Pārskata periodā muzejā atklātas 7 (septiņas) izstādes, t.sk. 2 ( divas no muzeja krājuma).
No iepriekšējā gada eksponētas 2(divas) izstādes. Pārskata periodā kopā eksponētas 9 izstādes.
Ārpus muzeja izstādes netika eksponētas.
Ar diviem skārienjūtīgajiem ekrāniem un digitālām programmām tika papildināta
pastāvīgā, modernizētā ekspozīcija ”Senās godības atspulgs laikmetu griežos”. Pārskata periodā
iesākta veidot jauna pastāvīgā ekspozīcija “Purvs dzīvībai”, kuras mērķis būs nodrošināt muzeja
pedagoģiskās programmas “Purvs dzīvībai” interaktīvu realizēšanu. 2019. gadā muzejs bija atvērts
sabiedrībai 323 dienas un 2261 stundu. Muzejs ir darbojies arī ārpus sava darba laika 518 stundas.
Muzeja darbinieki ir novadījuši 43 ekskursijas, 21 muzeja pedagoģisko programmu ar 438
apmeklētājiem, 5 jaunlaulāto programmas ar 255 apmeklētājiem. Muzejā ir notikuši 10 tematiskie
pasākumi un 1 lekcija.
2019. gadā muzeju ir apmeklējuši 4416 apmeklētāji. Apmeklētāji grupās – 2239 t.sk.
skolēni grupās – 730, ārzemnieki – 51, pārējās grupas – 1408. Individuālie apmeklētāji –1031 un
dažādi apmeklētāji – 1146. Muzejā ir notikuši 10 tematiskie pasākumi: Starptautiskas nozīmes
mitrāji Latvijas dabā, kurā piedalījās Latvijas dabas pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks,
Latgales reģiona vadība u.c.; Baltā galdauta svētki – Varakļānu novada pasākums; Starptautiskā
muzeju nakts; Sakrāls pasākums pils kapelā ar kustības “Pro Sanctitate” dalībniekiem; Pils dārza
svētki, veltīti pils uzcelšanas 230 gadadienai; LPMA Starptautiskais Muižnieku turnīrs; Nakts
pūču klausīšanās Varakļānu parkā; Viss par un ap skolu; Leģendu nakts; Par godu Latvijai un tās
atbrīvotājiem. Uzsākta sadarbība ar ASV pētnieci Rutu Sargenti un notika iesaistīšanās viņas
projektā par Sv. Viktora pīšļu atrašanās vietu un dokumentiem no Romas par pīšļu atceļošanu uz
Varakļāniem grāfa M. Borha dzīves laikā.
3. 4. Varakļānu tautas bibliotēka
Bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta un finansēta kultūras iestāde, kas
atrodas novada administratīvajā centrā.
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.
Varakļānu tautas bibliotēkas galvenās darba prioritātes 2019. gadā: darbs ar dažāda
vecuma un sociālo grupu bibliotēkas apmeklētājiem, īpašu uzsvaru liekot uz bērniem un
jauniešiem; bibliotēkas vizuālā tēla uzlabošana; bibliotēkas sagatavošana 2019. gadā paredzētajai
akreditācijai. 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,
dažādas tematiskas un radošas nodarbības bērniem, u.t.t, turpinās veiksmīga sadarbība ar citām
novada iestādēm – vidusskolu, muzeju, mūzikas un mākslas skolu u.c., aicinot iesaistīties mūsu
pasākumos un atbalstot viņējos. telpu labiekārtošana – daļēja veco mēbeļu atjaunošana bērnu
stūrītī, iegādāti jauni datorkrēsli. Lietotājiem pieejamo datoru skaita samazināšana. Nokalpojušās
ierīces norakstītas un atgrieztas Kultūras informāciju sistēmas centrā; Akreditēta bibliotēka.
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais
apmeklējums

2017
602
218
5634

2018
638
218
5782

2019
626
227
5393

% salīdzinot gadu
+6%; -2%
bez izm,; +4%
+3%; -7%

2164
212

2006
240

2005

-7%; bez izm.
+13%;
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Datorapmeklējums
t.sk. bērniem
Izsniegums kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. periodiskie
izdevumi
t.sk. bērniem
Bibliotēkārais
aptvērums % no iedz.
skaita pagastā, pilsētā, r
reģionā
t.sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
publiskais gada pārskats
2019
-9%; -35%
-14%; -38%
-3%; -1%
-6%; -1%
+2%; -1%

2253
1151
10249
6562
3674

2052
994
9900
6148
3738

1352
619
9813
6109
3702

1418
31,5%

1047
34%

989
34%

-26%; -6%
+2,5%; bez izm.

11,4%
1908

11,6%
1876

12,3%
1836

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

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Kopumā 2019. gada laikā bibliotēkā notika 11 tematiskie pasākumi.
Augustā, Varakļānu pilsētas svētkos, bibliotēkā uz balkona tika izveidota instalācija
“Zvaigžņu atspulgā”. Septembrī dzejas dienu ietvaros, 7.a klases skolēni lasīja pašu sacerētos un
pašu ilustrētos dzejoļus, kā arī darbs grupās uz vietas – dzejoļu sacerēšana. Novembra mēnesī
bibliotēkā darbojās praktikante, viņa novadīja trīs pasākumus bērniem Ziemeļvalstu literatūras
nedēļas laikā. Šajā projektā bibliotēka piedalījās pirmo reizi.
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.

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

2017
825
414
100
103
741
11127
0,7

2018
820
396
86
61
646
11301
0,6

3
3,1
Tabula “Krājuma rādītāji”

2019
895
474
136
117
790
11406
0,6
3

Bibliotēkā ir pieejamas divas nacionālās datubāzes – Letonika (www.letonika.lv) un
Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv).
Varakļānu tautas bibliotēkas galvenie sadarbības partneri jau nemainīgi ir novada
pašvaldība un citas pašvaldības iestādes. 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 (2019. gadā – divas).
Notiek sadarbība ar Madonas reģiona bibliotēkām – SBA pakalpojums, konsultācijas par
darbu.
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3. 5. Murmastienes bibliotēka
2019. gadā bibliotēka veiksmīgi izturēja akreditācijas komisijas pārbaudi, un ar 2019. gada
17. septembra lēmumu Murmastienes bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Uzsākts darbs pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes bibliotēkas darba pilnveidošanai.
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Bibliotēkas
apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais
apmeklējums
Izsniegums kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. periodiskie
izdevumi
t.sk. bērniem
Bibliotēkārais
aptvērums % no iedz.
skaita pagastā, pilsētā,
reģionā
t.sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

2017
243
78
3587

2018
227
71
2737

2019
217
63
2463

% salīdzinot gadu
-7%c -4%
-9%; -11%
-24%; -10%

1417

912

593

-36%; -35%

6562
4063
2499

6428
3915
2513

5477
2971
2506

-2%; -15%
-4%; -24%
+0,6%; -0,3%

1217
34%

977
32%

531
31%

-20%; -46%
-2%; -1%

69%
710

66%
711

64%
695

-3%; -2%
+0,1%; -2,3%

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.
2019. gadā no bibliotēkas krājuma izslēgti 953 eksemplāri, t.sk. 315 nolietotas grāmatas, 82
eks. grāmatu, kuras novecojušas pēc satura un 556 žurnāli.

2017

2018

2019

Jaunieguvumi kopā

596

524

486

t.sk.grāmatas

259

219

213

t. sk. latviešu daiļliteratūra

78

66

85

t. sk. bērniem

79

56

53

Izslēgtie dokumenti

279

1331

953

Krājuma kopskaits

8517

7737

7270

Grāmatu krājuma apgrozība

0,77

0,6

0,8

Periodisko izdevumu apgrozība

1,37

2,0

2,7

Tabula “Krājuma rādītāji”
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3. 6. Stirnienes bibliotēka
Stirnienes bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka atrodas Varakļānu pagastā,
apkalpojamajā teritorijā, Stirnienē, dzīvo 262 iedzīvotāji.
Bibliotēkas pārskata perioda prioritātes: brīva informācijas pieejamība, mūžizglītības
iespējas, bērnu un jauniešu lasītprasmju pilnveidošana, 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.
Personāla sastāvā ir viens darbinieks uz 0.5 bibliotekāro slodzi plus 0.2 apkopējas slodzes.

Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais
apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. periodiskie
izdevumi
t.sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2017
134
30
1472

2018
102
14
1421

2019
102
20
1591

% salīdzinot gadu
0
30%
10,6%

225

41

64

35,9%

0

0

0

0

3328
1433
1895

3295
1371
1924

2977
1257
1720

-9,65%
-8,31%
-10,6%

124
45%

53
37%

104
39%

49%
2%

299

278

262

-5,75%

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji
2019. gadā lasītāju skaits nav samazinājies, salīdzinot ar 2018. gadu. Salīdzinot ar
iepriekšējo atskaites periodu, 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.
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.

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

2017
540
165
43
0/8
693
11594
0,14
1,33

2018
444
158
139
0
494
11546
0,13
1,40

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

Tabula “Krājuma rādītāji”
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Pārskata periodā tika sagatavotas 3 izstādes novadniekiem: Aleksandram Garančam – 95,
Francim Zepam –120, Antonam Brokam – 90.

4. SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
4. 1. Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne”
Pansionāts 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. Tā juridiskā un faktiskā
adrese ir “Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV – 4837. Pansionāta
galvenais uzdevums ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.
2019. gadā Pansionātā plānotas 18 vietas. Pakalpojums tika sniegts 26 klientiem. Pārskata
gadā tika nodarbināti 14 darbinieki uz 12,3 amata likmēm. Saskaņā ar Varakļānu novada pansionāta
“Varavīksne” maksas pakalpojuma cenrādi, 2019. gadā uzturēšanās maksas pakalpojums diennaktī
sastāda 18.80 EUR.
2019. 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” tika saņemti 16 sūtījumi, projektā “Dzimšanas diena” tika
saņemts 1 sūtījums, projektā “Vestules un kartiņas” tika saņemti 19 sūtījumi, projektā
“Ziemassvētki” tika saņemti 20 sūtījumi, projektā “Lieldienas” (galda spēles un gardumi) labumus
guva visi klienti.
Veiksmīga sadarbība pansionātam turpinās ar Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu
baznīcu, reizi mēnesī pansionātā notiek Dievkalpojumi. 2019. gadā tika uzsākta sadarbība ar
biedrību “Svētā Jāņa palīdzība” par humānās palīdzības (drēbju) piegādi.
2019. gadā uz noteiktu laiku tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kinematogrāfu
savienību par dažādu latviešu filmu nomu, piemēram, “Baiga vasara”, “Rūdolfa mantojums”,
“Baltu ciltis” “Mammu, es tevi mīlu” u.c.
Lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti un nezaudētu 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.
Tiek svinēti dažādi valsts svētki, piemiņas dienas, klientu dzimšanas dienas, apmeklēti publiskie
pasākumi un ar nodarbībām aizpildīta iemītnieku ikdiena.
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) (2019. gadā apmeklējumu skaits – 247), tāpat arī tiek organizētas mājas vizītes
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(2019. gadā – 8) 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 laiki ar akūto stundu no rīta (2019. gadā apmeklējumu skaits
– 2783), tāpat arī tiek organizētas mājas vizītes (2019. gadā – 56) 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.
4. 4. Varakļānu veselības aprūpes centrs
Varakļānu novada pašvaldības SIA “Varakļānu VAC” (turpmāk – 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 ir
reorganizētās Varakļānu pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Varakļānu slimnīca”
saistību un tiesību pārņēmējs. VAC darbojas saskaņā ar “Komerclikumu”, likumu „Par
pašvaldībām”, Ministru Kabineta noteikumiem, iestādes statūtiem, pašvaldības lēmumiem un
citiem normatīvajiem dokumentiem.
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. Sabiedrības galvenais
pakalpojumu pircējs ir valsts – Nacionālā veselības dienesta (NVD) personā. 2019. gadā NVD
apmaksāja pakalpojumus 76385 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,
2019. 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.
2019. gadā veikti 1821 rentgendiagnostikas izmeklējumi, 858 ultraskaņas diagnostikas
izmeklējumi, 815 ārstniecības manipulācijas dienas stacionārā, 1561 fizikālās medicīnas
manipulācijas kā arī speciālistu konsultācijas.
Lai palielinātu pieeju pakalpojumu saņemšanai, 2019. gadā organizēta mobilās
diagnostikas pieņemšana mamogrāfijai. Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Valsts asinsdonoru
centru.
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Sociālajā aprūpē vienlaicīgi 2019. gadā tika nodrošinātas 40 gultasvietas. Uzņēmuma
ieņēmumi 2019. gadā bija 342742 EUR, kas ir par 40 000 vairāk nekā 2018. gadā. Izdevumu
lielāko daļu sastāda darba apmaksa – 209417 EUR.
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
2019. gadā Varakļānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību, kā trūcīgās
personas ir saņēmušas 170 personas un 115 ģimenes kopumā. No kurām 29 personas ir
nepilngadīgās personas. No darbspējīgo personu skaita 74, strādājošas – 3 personas, nestrādājošas
– 68 personas, bērnu kopšanas atvaļinājumā – 3 personas (t.sk. 28 prsonas, kuras veic algotos
pagaidu sabiedriskos darbus). Vēl 43 pilngadīgas personas ar invaliditāti un pensijas vecuma – 24
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

2018. g.

2019. g.

izlietotie līdz.
ģimenes
personas ģim.
izlietotie līdz.
ģimenes

EUR
ģimeņu sk.
personu sk.
EUR
ģimeņu sk.

1727,92
27
84
1342
2

2482,84
37
71
157,14
2
5

personas ģim.
izlietotie līdz.

personu sk.
EUR

14
6733,1

ģimenes

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

personu sk.
EUR
ģimeņu sk.
personu sk.

26
5062,05
33
37

9185,26
11
43
6286,27
36
39

2019. gadā Varakļānu novada pašvaldībā izlietoti: EUR 8719,03 (salīdzinot ar 2018. g.6347,65) pabalstam GMI līmeņa nodrošināšanai, EUR 8278,59 (7330) dzīvokļa pabalstam un
EUR 1113,89 (26801,73) citos tiesību aktos noteiktajos sociālās palīdzības pabalstos. Pie citiem
aktos noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem pieder pabalsts veselības aprūpei – EUR
1113,89 (797,42).
Pašvaldības sociālie pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas ir
pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
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beigšanās – EUR 3140,9 (salīdzinot ar 2018. g.- 3879,53), pabalsts audžuģimenēm – EUR
29246,96 (22922,20).
Sadarbojoties ar Biedrību Latvijas Sarkanais Krusts Madonas komiteju un piedaloties ES
programmas Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā, vistrūcīgākajām personām 20142020. gada plānošanas periodā” dienestā tika izdalītas 952 pārtikas un 470 higiēnas komplekti.
Izdoti 10 bērnu pārtikas un higiēnas komplekti. Reizi ceturksnī personām tika organizēti
informatīvi pasākumi, par veselīga dzīvesveida organizēšanu ikdienā.
Aprūpes mājās pakalpojumu 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. Mobilajā aprūpes grupas
darbu nodrošina 4 darbinieki ar atbilstošu izglītību (3 aprūpētāji un 1 ar medicīnisko izglītību).
Kopumā gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 50 pensijas vecuma personām (44
sievietes un 6 vīrieši), no kurām 10 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. 2019. gadā iestādi ir apmeklējuši vairāk nekā 78 Varakļānu novada iedzīvotāji
(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumus. Pakalpojums ir
kļuvis ļoti pieprasīts.
Nozīmīgās jubilejās (85, 90, 95, 100) tika sveiktas 44 Varakļānu novada pašvaldībā
deklarētās personās.
Varaļānu novada pašvaldības divās sociālajās mājās dzīvo 6 vientuļie pensionāri, 10
personas ar invaliditāti, 2 nepilngadīgi bērni un viena trūcīgā ģimene ar bērnu.
Ar psihologa pakalpojumu dienestā tika nodrošināts atbalsts 4 ģimenēm ar bērniem un 4
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 43 iedzīvotājam.
2019. 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 2020. gadam ir izvirzījis vairākus uzdevumus:
• attīstīt atbalstu ģimenēm ar bērniem – pieņemt darbā sociālo darbinieku darbam ar
ģimenēm un bērniem;
• regulāri informē pašvaldības iedzīvotājus ar informāciju Varakļānu mājaslapā www.varaklani.lv
•

un vietējā laikrakstā;

nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
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4.6. Dzimtsarakstu nodaļa
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

2019.
14
3
21
53

Tabula “Demogrāfiskie rādītāji”

Uz 01.01.2019. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3267, uz 31.12.2019.
Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3184. Varakļānu pagastā dzīvo 680
iedzīvotāji, no tiem – 672 ir pilsoņi, 8 – nepilsoņi. Iedalījums pēc tautībām: latvietis – 646, krievs
– 22, ukrainis – 3, lietuvietis – 2, baltkrievs – 1, ķīnietis – 1, polis – 1, vācietis – 1, tautība nav
izvēlēta – 3.
Varakļānu pilsētā dzīvo 1826 pilsoņi, 50 – 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 698 pilsoņi, 13 nepilsoņi. Iedalījums pēc tautībām: latvietis –
672, krievs – 17, ukrainis – 13, lietuvietis – 3, polis – 2, vācietis – 2, tautība nav izvēlēta – 1,
pandžabietis – 1.
IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA
DZIMUMIEM VARAKĻĀNU
PAGASTĀ
Sievietes

Vīrieši
355

Vīrieši

Sievietes
325

IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA
DZIMUMIEM MURMASTIENES
PAGASTĀ
Sievietes

Vīrieši
371

Vīrieši

Sievietes
340
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IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA
DZIMUMIEM VARAKĻĀNU
PILSĒTĀ
Sievietes

Vīrieši
844

Vīrieši

Sievietes
1032

Varakļānu novadā deklarētie iedzīvotāji

31.12.2019.

01.01.2019.
0

200

400

600

Murmastienes pagasts

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta

800

1000

1200

Varakļānu pilsēta

1400

1600

1800

2000

Varakļānu pagasts

Iedzīvotāji līdz
darbaspējas
vecumam

Iedzīvotāji
darbspējas
vecumā

Iedzīvotāji
pēc darbaspējas
vecumā

Kopā

88
65
268

465
476
1153

158
139
455

711
680
1876

Bērni no 0-6 gadiem
29
23
54

Bērni un jaunieši no 7-18
79
57
201

Kopā
108
80
255

Tabulas “Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 01.01.2019.”
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4. 7. Varakļānu novada bāriņtiesa
2019. gadā tās darbu turpina organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja un 3 bāriņtiesas
locekļi.
2019. 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 kā rezultātā uzlabojot savus un bērnu dzīves apstākļus un nodrošinot bērnu aprūpi un
audzināšanu. 2 vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības, un bērni tika ievietoti aizbildņa
ģimenē.
2019. gadā ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenēs) kopumā atradās 14 bērni no
7 ģimenēm. 2019. gadā bāriņtiesa: pārrauga 4 aizbildņu darbību pār 6 aizbildnībā esošiem;
pārrauga 3 ģimenes Latvijā, kurās vecāki devušies ilgstošā darbā uz ārvalstīm; tika iesāktas 2 lietas
par aizgādņa iecelšanu mantojumam; veic bērnu mantas pārraudzību līdz pilngadībai 7 ģimenēs.
Varakļānu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 5 audžuģimenes, kuras savās ģimenēs ir
uzņēmušas 9 Varakļānu novada bērnus. Sadarbībā ar Ciblas novada bāriņtiesu tiek veikta
pārraudzība 1 bērnam audžuģimenē, ievietotam Felicianovas pagastā. Sadarbībā ar Krustpils
novada bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār 1 audžuģimenē ievietotu bērnu, sadarbībā ar
Daugavpils bāriņtiesu, tiek veikta pārraudzība pār 3 bērniem. Novadā ir 2 audžuģimenes, kurās
ievietoti 4 bērni.
Bāriņtiesa pārrauga 5 aizgādņu darbu pār 5 aizgādnībā esošām personām.
2019. gadā pieņemti lēmumi par bērnu nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā 1 bērnam.
Bāriņtiesa izsniegusi 6 bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu apliecības. Bāriņtiesa
nosūtījusi pie psihologa uz konsultāciju 5 klientus. 2019. gadā iesāktas 12 lietas par bērnu
personisko tiesību un interešu aizstāvēšanu vardarbības gadījumos.
Pārstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, bāriņtiesa 2019. gadā
piedalījās vairākās sēdēs Madonas, Gulbenes, Jelgavas tiesās.
Sastādīti vairāki prasības pieteikumi Uzturlīdzekļu garantijas fondam par maza apmēra
prasībām par uzturlīdzekļu piedziņu.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 7 ģimenēm, kurās netiek pienācīgi
nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 110 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. 2019.gadā bāriņtiesa sava novada teritorijas iedzīvotājiem
izdarījusi 216 apliecinājumus un pildījusi citus Bāriņtiesu likumā minētos uzdevumus. Bāriņtiesā
2019.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.
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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). Tarifs ir 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. 2019. gadā tika saražoti
3237.333 MW siltumenerģijas, ar kuru tika apsildīti 28077.7 m2 apdzīvojamo platību – gan
pašvaldības iestādēs, gan komerciestādēs, gan daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos. Jaunatnes ielas
katlu māja saražoja 3237.333 MW, Rīgas ielas katlu māja – 1397 MW.
Uzņēmuma sniegto pakalpojumu – dzeramā ūdens piegādi un/vai notekūdeņu novadīšanu
privātmāju sektorā uz līguma pamata izmanto 178 patērētāji, no kuriem 29 pievienojās pērn
minētajam pakalpojumam. Uzņēmums sniedz pakalpojumu ūdensvada/kanalizācijas pieslēgumu
ierīkošanai privātmājām, kuru izmantoja 3 klienti.
Noslēgto līgumu skaits par dzeramā ūdens piegādi un/vai notekūdeņu savākšanu: Varakļānu
pilsētā – 136, Varakļānu pagastā – 42.
Kopējais izsūknētais ūdens daudzums no zemes par pagājušo gadu sastāda 55 570 m3, attīrīto
notekūdeņu daudzums ir 68 891 m3, salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, būtiski nav mainījies
patēriņš.
Sadzīves atkritumus no pilsētas un novada teritorijas komunālais uzņēmums nogādā
atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”. 2019. gadā atkritumu izgāztuvē tika nogādātas 529.947 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. Lielāko daļu (97%) no atkritumu saimniecības
ieņēmumiem veido ieņēmumi no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas. Privātajā sektorā kopējais
noslēgto līgumu skaits par atkritumu izvešanu ir 508 līgumi, no kuriem 39 tika noslēgti 2019. gadā.
Noslēgto līgumu skaits par atkritumu savākšanu pa pilsētu un novadu: Varakļānu pilsēta – 284,
Murmastiene – 118, Varakļānu pagasts – 91, Stirniene – 15.
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. 2019. gadā uzņēmums sagatavoja un iesniedza ALTUM
projektu dzīvokļu nama Pils ielā 30, Varakļānos energoefektivitātes paaugstināšanai.
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6. FINANŠU RESURSI
Varakļānu novada pašvaldības 2019. gada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance EUR)
Nr.
Uz pārskata gada
Uz pārskata gada beigām
p.k.
sākumu
1.
Aktīvi
11 501 319
11 783 240
1.1.
Ilgtermiņa
10 848 782
10 857 310
ieguldījumi
1.2.
Apgrozāmi 652 537
925 930
e līdzekļi
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Pasīvi
Pašu
kapitāls
Uzkrājumi
Kreditori

11 501 319
7 194 095

11 783 240
8 134 734

4 307 224

152 774
3 495 732

2019. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 11 783 240 EUR,
salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma palielinājusies par 281 921 EUR.
Varakļānu novada pašvaldības pārskats par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (EUR)
Nr.
2017. gada 2018. gada 2018. gada 2019. gada 2019. gada
p.k.
izpilde
plāns
izpilde
plāns
izpilde
1.
1.1.
1.2.
t.s.k.

1.3.

1.4.

2.

Ieņēmumi
kopā
Nodokļu
ieņēmumi
Nenodokļu
ieņēmumi
Procentu
ieņēmumi
par kontu
atlikumiem,
finanšu ieņēmumi
valsts un pašvaldību
nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetos
sodi un sankcijas

3 280 585

3 214 466

3 363 472

3 290 830

3 852 380

1 422 694

1 414 056

1 464 530

1 358 261

1 546 722

36 367

5 820

32 831

8 020

56 814

129

0

3 274

0

3 249

6 357

5 720

8 459

7 720

7 355

266

100

518

300

183

pārējie nenodokļu
ieņēmumi
ieņēmumi no
pašvaldības
īpašuma pārdošanas
ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
Saņemtie maksājumi
- transferti

1 116

0

322

0

5 620

28 499

0

20 258

0

40 407

153 594

179 546

177 210

170 649

205 954

1 667 930

1 615 044

1 688 901

1 753 900

2 042 890

Izdevumi kopā

3 501 903

3 590 727

3 469 853

3 435 297

3 414 423
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2.1.

Atalgojumi

1 602 939

1 670 059

1 637 952

1 724 497

1 719 666

2.2.

462 122

476 479

463 511

488 068

485 635

2.3.

Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātas iemaksas
Komandējumi

1 363

2 398

1 587

4 136

3 738

2.4.

Pakalpojumu apmaksa

346 134

408 570

371 743

400 388

395 257

2.5.

Materiālu,
energoresursu,
ūdens un inventāra
iegāde
izdevumi periodikas
iegādei
Maksājumi par
aizņēmumiem un
kredītiem
Sociālie pabalsti,
subsīdijas
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Kapitālie izdevumi

311 734

343 224

320 750

368 845

362 662

1 653

1 689

1 666

1 632

1 605

2 770

2 325

2 321

2 185

2 075

109 575

128 567

124 634

175 209

174 631

115 824

141 038

141 036

126 526

126 523

535 094

399 191

388 918

121 290

121 101

17 187

15 735

22 521

21 306

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

3.

Budžeta iestāžu nodokļa 12 695
maksāj.-PVN
Izdevumi, kas
veidojas pēc
uzkrāšanas principa
(PNB
bankas konta atlikums)
Finansēšana
(221 318)

224

(376 261)

(106 381)

(144 467)

(437 957)

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

Ieņēmumi kopā

2017. gada
izpilde
137 282

2018. gada
plāns
1 206 895

2018. gada
izpilde
1 220 931

2019. gada
plāns
491 034

2019. gada
izpilde
489 593

1.1.

Nodokļu ieņēmumi

7 482

5 000

19 036

10 000

8559

1.2.

Nenodokļu ieņēmumi

0

0

0

0

0

1.4.

Valsts budžeta transferti 129 8000

1 201 895

1 201 895

481 034

481 034

2.

Izdevumi kopā

186 789

2 444 583

2 360 442

790 290

769 353

2.1.

Atalgojumi

22 929

19 802

13 710

8 706

8 154

2.2.

Sociālās apdrošināšanas
obligātie maksājumi
Pakalpojumu apmaksa

6 815

6 428

3 958

2 842

2 598

80 067

21 260

19 904

41 357

34 687

Materiālu, energoresursu, 22 374
ūdens un inventāra
iegāde
Budžeta iestāžu
2 338
nodokļa maksāj. DRN
Kapitālie izdevumi
52 266

56 150

50 031

81 878

28 621

3 000

2 726

2 290

814

2 337 943

2 270 113

653 217

571 463

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
3.

Uzturēšanās izdevumu
transferti
Finansēšana

123 016
(49 507)

(1 237 688)

(1 139 511)

(299 256)

(279 760)
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Varakļānu novada pašvaldības pārskats par saņemto ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļu izlietojumu (EUR)
Nr.
p.k.
1.

2017. gada izpilde

2018. gada izpilde

2019. gada izpilde

18 236

2 971

3 163

3 128

6 549

779

4 650

350

1 899

429

18 393

6 357

896

4.1.

Atlikums uz gada
sākumu
Saņemtie ziedojumi
un dāvinājumi gada
laikā kopā
No iekšzemes
juridiskām personām
No iekšzemes fiziskām
personām
Izlietots gada laikā
kopā
Atlīdzība

0

2 100

46

4.2.

Pakalpojumu apmaksa

17 702

2 002

154

4.3.

691

1 602

696

4.4.

Materiālu,
energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde
Sociālie pabalsti

0

0

0

4.5.

Kapitālie izdevumi

0

653

0

4.6.

Pārējie izdevumi

0

0

0

5.

Atlikums uz gada
beigām

2 971

3 163

3 046

2.

2.1.
2.2.
4.

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums pārskata perioda beigās ir 654 476 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājies par 229 336 EUR jeb 54%.
Informācija par naudas līdzekļiem
norēķinu kontos Valsts kasē vai
kredītiestādēs

Atlikums uz 31.12.2019. EUR

Atlikums uz 31.12.2018. EUR

Valsts kase

29 913

28 854

“Swedbank” AS

612 901

391 493

Akciju sabiedrība “Citadele banka”

4 168

-

KOPĀ

646 982

420 347

Informācija par naudas līdzekļiem
kasē

Atlikums uz 31.12.2019. EUR

Atlikums uz 31.12.2018.
EUR

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

7 265

4 793
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īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi
speciālajā budžetā
saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

-

-

229

-

KOPĀ

7 494

4 793

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā
Uzņēmuma
nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Ieguldījums uz
01.01.19.

Iegāde 2019.g.

Pārvērtēts
2019.g.

Citas izmaiņas
2019.g.

Ieguldījums uz
31.12.18.

Varakļānu
“Dzīvokļu
komunālais
uzņēmums” SIA,
Reģ. Nr.
47103000676

1 051 439

30 000

-83 285

0

998 154

“Varakļānu
veselības aprūpes
centrs” SIA, Reģ.
Nr. 47103000676
“Vidusdaugavas
SPAAO” SIA,
Reģ. Nr.
55403015551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KOPĀ

1 051 439

30 000

-83 285

0

998 154

“Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai
izmantots 2019. gada pārskats. Uzņēmuma 2019. gada zaudējumi sastāda 25 738 EUR, pašu kapitāls
uz pārskata gada beigām ir negatīvs (91 764 EUR).
“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai izmantots
auditēts 2019. gada pārskats. Uzņēmums zaudējumi 2019.gadā sastādīja 83 285 EUR, pašu kapitāls uz
pārskata perioda beigām ir 998 154 EUR.
“Vidusdaugavas SPAAO” SIA izmantots auditēts 2019.gada pārskats. Uzņēmuma 2019.gadā
arī zaudējumi, kas sastāda 48 790 EUR, pašu kapitāls uz pārskata perioda beigām ir negatīvs – 896 581
EUR.
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Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa
aizdevuma devējs
un mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa, EUR

Atlikums uz
31.12.2019,
EUR

426 862

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma,
EUR
259 862

Valsts kase,
Varakļānu
vidusskolas sporta
zāles celtniecības
pabeigšanai
SIA Varakļānu
DZKU
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Varakļānos
I kārta” īstenošanai
ERAF projekta
“Sociālās
dzīvojamās mājas
“Ceriņi” Varakļānu
novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi
ERAF projekta
“Sociālās
dzīvojamās mājas
“Pūpoli” Varakļānu
novadā
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi
ELFLA projekta
“Administratīvās
ēkas rekonstrukcija
– aktu zāles
piebūve”
SIA Varakļānu
DZKU
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Varakļānos
II kārta” īstenošanai
ELFLA projekta
“Valsts kultūras
pieminekļa –
Varakļānu muižas
jumta atjaunošana”
īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta Varakļānu
novada pašvaldības

01.06.2007.

20.03.2027.

22.12.2010.

20.06.2029.

982 920

464 235

518 685

13.05.2011.

20.04.2031.

163 266

133 224

30 042

13.05.2011.

20.04.2031.

136 518

111 515

25 003

27.06.2011.

20.05.2021.

128 058

107 317

20 741

13.11.2015.

20.11.2035.

226 024

38 120

187 904

06.10.2017.

20.09.2037.

185 686

34 462

151 224

06.10.2017.

20.09.2037.

307 900

20 066

287 834

167 000
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ielu asfaltēšanas
darbi” īstenošanai
ELFLA projekta
“Infrastruktūras
sakārtošana
sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumu
izveidei
Varakļānos”
īstenošanai
ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
vides attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
uzlabošana
Varakļānu novadā,
Murmastienes
pagastā” īstenošanai
ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība Varakļānu
pilsētā” īstenošanai
ERAF projekta
“Uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstība Varakļānu
pagastā” īstenošanai
SIA Varakļānu
DZKU
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
“Energoefektivitātes
paaugstināšana
“Varakļānu”
Dzīvokļu
komunālais
uzņēmums”” SIA
Jaunatnes ielas katlu
mājā” īstenošanai
ELFLA projekta
“Varakļānu novada
grants ceļu
pārbūve”
īstenošanai
KOPĀ

12.12.2017.

20.11.2037.

77 284

20 995

56 289

10.08.2018.

20.08.2038.

425 801

74 205

351 596

10.08.2018.

20.08.2038.

444 897

68 697

376 200

27.09.2018.

20.09.2038.

331 092

70 692

260 400

11.10.2018.

20.09.2038.

68 033

3 383

64 650

23.10.2019.

20.10.2039

735 808

4 640 149

410 481

1 406 773

2 908 049
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Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie galvojumi
Aizdevuma
ņēmējs, devējs
un mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa, EUR

AS Swedbank,
studiju kredīts
Valsts kase

27.11.2008.

14.05.2022.

13.12.2011.

Valsts kase

29.10.2018.

KOPĀ

Parāds uz
31.12.19. EUR

4 269

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsumma
EUR
3 237

20.12.2041.

3 201

450

2 751

20.09.2038.

180 543

11 970

168 573

188 013

15 657

172 356

1 032

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 2019.
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 informējusi Valsts zemes dienestu par nekustamā īpašuma datu salīdzināšanas rezultātā
konstatētajām neatbilstībām Kadastra informācijas sistēmā un ir precizējusi grāmatvedības uzskaites
datus saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto izvērtējumu;

•

ir izslēgusi no bilances visus atsavinātos īpašumus;

•

ir piemērojusi pamatotas nolietojuma normas ilgtermiņa ieguldījumiem;

•

ir uzskaitījusi un atbilstoši klasificējusi visus tai piederošos aktīvus;

•

ir veikti iepriekšējo gadu kļūdu labojumi un to ietekme uz gada pārskatu.
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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
1. 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.
2. Grāmatvedības uzskaitē obligāti jāatdala no nedzīvojamām ēkām un transporta būvēm, tādus aktīvus, kā “gājēju
bruģēti celiņi 2 ”, “gājēju trotuārs un veloceliņš 3 ”, “gājēju un riteņbraucēju celiņš 4 ”, “kāpnes 5 ”, “asfaltēts
laukums6”.
3. Grāmatvedības uzskaitē pastāv gadījumi, kad ēkas uzskaitītas kopā vienā īpašumā ar zemes vienību7.
4. Grāmatvedības uzskaitē pastāv gadījumi, kad palīgēkas uzskaitītas kopā vienā īpašumā ar nedzīvojāmo ēku8.
5. 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.
6.

Veicot salīdzināšanos ar NĪVKIS datiem ir konstatēts, ka nekustamais īpašums9 nepieder pašvaldībai, aktīvi ir
nodoti SIA “Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums””, taču joprojām VZD NĪVKIS datos ir kā
pašvaldības īpašums.

7.

SIA “Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”” 2019. gada 31. decembrī nav nostiprinājušas īpašuma
tiesības nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas to bilancē, īpašumiem, kas tika saņemts kā mantiskais
ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā.

8.

Normatīvais akts 10 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.

1

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.1213-1422 “Gājēju trotuārs un veloceļiņš Kosmonautu iela”
4
PL kartiņas Nr.1213-1437 “Gājēju un riteņbraucēju celiņš Rīgas iela”
5
PL kartiņas Nr.1211011
6
PL kartiņas Nr. 12110004 “Asfaltēts laukums Rēzeknes iela 1, Varakļāni”
7
PL Dzīvojamā māja Smilgas 1, Murmastienes pagasts; Šķūnis Smilgas 1, Murmastienes pagasts; Kūts Smilgas 1,
Murmastienes pagasts
8
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”
9
Katlu māja Jaunatnes iela 2A, Zemes vienība Raiņa iela 18
10
LR Civillikums 992., 993. p.
2
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9.

Tāpat normatīvais akts11 nosaka, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts
zemesgrāmatās.

Avansa norēķini
10. Atsevišķos gadījumos grāmatvedības uzskaitē nav ievērotas normatīvajā aktā12 noteiktās prasības, piemēram:
10.1.
grāmatvedības kontā 2381 “Darbiniekiem izsniegtie avansi” uzskaita prasības, ja saskaņā ar
apstiprināto grāmatvedības uzskaites kārtību pašvaldība izsniedz savam darbiniekam avansu
(piemēram, saimnieciskajiem izdevumiem, komandējumu izdevumiem, operatīvās darbības
pasākumiem, operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanas izdevumiem).
11. Pārskata periodā grāmatvedības kontā 2381 “Darbiniekiem izsniegtie avansi” grāmatotas arī summas, ja
darbinieks norēķinās par precēm vai pakapojumiem ar savu naudu un pēc tam, kad darbinieks iesniedz “avansa
norēķinu” grāmatvedībā, pašvaldība atmaksā viņam iztērēto naudu.
12. Grāmatvedības uzskaiti veic atbilstoši uzkrāšanas principam 13 . Kad darbinieks norēķinās par precēm vai
pakalpojumiem ar savu naudu un pēc tam pašvaldība atmaksā iztērēto naudu, būtu jāuzrāda saistības jeb kontā
5811 “Pārējās saistības pret darbiniekiem”.
Ieņēmumi
13. Normatīvais akts 14 paredz, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un peļņa.
14. Peļņa no izīrētā īpašuma jeb īres maksas daļa, ko īrnieks maksā izīrētājam - dzīvokļa īpašniekam (šajā gadījumā
pašvaldībai), par attiecīgā dzīvokļa īpašuma lietošanu.
15. Tātad dzīvokļa īpašniekam jeb pašvaldībai pienākas īres maksas peļņas daļa.
16. 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
17. Normatīvais akts15 nosaka, ka publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi:
17.1. rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu;
17.2. manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
17.3. manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
18. Vēršam uzmanību, ka katru gadu noslēdzot līgumus ar kapitālsabiedrībām par grāmatvedības uzskaites
kārtošanu pašvaldības uzņēmumos16, iepriekšminētie mērķi netiek sasniegti.
19. 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.
Secinājumi
20. 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

11
12
13
14
15
16
17

LR Civillikums 994. p.
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
MK noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 18.p.
Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 11. pants
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 3.pants
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA un “Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins – grāmatvedības pakalpojums “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
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sistēmu, kura nodrošina gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī
izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku.
21. 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.
22. Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota datorizēti, izmantojot finanšu vadības un grāmatvedības programmu
“PAKALNS”. Datorprogramma nodrošina datu sagatavošanu gada finanšu 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.
23. Revīzijas laikā konstatētās nepilnības un neatbilstības tika pārrunātas ar grāmatvedības darbiniekiem un daļēji
novērstas.
24. 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 2019. gada finanšu pārskata sagatavošanai un
apstiprināšanai.
25. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši citi būtiski apstākļi, par kuriem būtu jāpaziņo.
Ieteikumi
26. Ievērot normatīvo aktu prasības grāmatvedības uzskaites kārtošanā.
27. Jāpievērš uzmanība aktīvu sākotnējo vērtību pamatojošo dokumentu eksistencei pašvaldībā.
28. Nodrošināt grāmatvedības uzskaitē funkcionāli atšķirīgu būves daļu analītiku.
29. Veicot gada inventarizāciju jāpārbauda nolietojuma normas noteikšanas pareizību un vai nolietojums ir
aprēķināts konsekventi, sistemātiski un atbilstoši pamatlīdzekļa ekonomiski lietderīgajam lietošanas laikam.
30. Aktivizēt darbību par ēku īpašumtiesību savlaicīgu pārreģistrēšanu zemesgrāmatā, kuras ir uzskaitītas
“Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”” SIA bilancē.
31. Veikt pasākumus, lai nodoršinātu, ka iekasētās īres maksas peļņas daļa būtu pārskaitīta pašvaldības budžetā.
32. 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
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