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Varakļānu novada pašvaldības raksturojums 

Varakļānu novada pašvaldība darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām” un realizē 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 (sēdes protokols Nr.13.1.) Novada pašvaldība pilda likuma „Par 

pašvaldībām” 15. pantā noteiktās autonomās funkcijas. 

Varakļānu novada domē kopš 2017. gada pašvaldību vēlēšanām domes sastāvā ir deviņi 

deputāti, kas strādā pašvaldības iedzīvotāju interesēs, pieņem lēmumus, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs ir Māris Justs. 2018. gada 

laikā ir notikušas 14 domes sēdes, tai skaitā 12 kārtējās un 2 ārkārtas sēdes.  

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas: 

1) Finanšu un attīstības komiteju; 

2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.  

Domes sēdēs izskatāmie jautājumi pirms tam tiek izskatīti pastāvīgajās komitejās. Neviena 

domes un komitejas sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Deputātu sēžu 

apmeklējums 2018. gadā  ir bijis 88,9%. Varakļānu novada pašvaldības administrācijas darbu 

vada pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks. Par Varakļānu novada centralizētās 

grāmatvedības galveno grāmatvedi strādā Ilona Skutele. Novada centralizētajā grāmatvedībā 

kopumā strādā 6 grāmatveži un 1 kasieris ar 6,5 likmēm. Centralizētā grāmatvedība sniedz 

grāmatvedības pakalpojumus arī abām pašvaldības kapitālsabiedrībām. 

Pašvaldības funkciju realizēšanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes: 

1. Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija); 

2. Varakļānu vidusskola; 

3. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”; 

4. Varakļānu mūzikas un mākslas skola; 

5. Murmastienes pamatskola; 

6. Varakļānu kultūras nams; 

7. Stirnienes tautas nams; 

8. Varakļānu tautas bibliotēka; 

9. Stirnienes bibliotēka; 

10. Murmastienes bibliotēka; 

11. Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”; 

12. Varakļānu novada muzejs; 

13. Stirnienes feldšerpunkts; 

14. Murmastienes feldšerpunkts; 

15. Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests; 

16. Varakļānu novada Bāriņtiesa; 

17. Murmastienes kultūras centrs; 
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18. Jauniešu centrs „Aplis”; 

19. Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”; 

2. Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA. 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

- Varakļānu pagasta pārvaldes; 

- Murmastienes pagasta pārvaldes; 

- Centralizētās grāmatvedības; 

- Lietvedības nodaļas; 

- Attīstības nodaļas; 

- Saimnieciskās daļas; 

- Nekustamā īpašuma nodaļas; 

- Izglītības, kultūras un sporta nodaļas un citiem darbiniekiem pēc domes apstiprināta 

amatu saraksta. Pašvaldībai konsolidācijā iesaistīto iestāžu nav. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos), SIA: 

- biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

- SIA “Vidusdaugavas SPAAO”; 

- iestādē „Vidzemes plānošanas reģions”; 

- iestādē „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde”; 

- Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un novada pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

o vēlēšanu komisija; 

o administratīvā komisija; 

o iepirkumu komisija; 

o komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes; 

o komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas; 

o darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju; 

o medību koordinācijas komisiju; 

o starpinstitucionālo komisiju bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

o mantas atsavināšanas un izsoles komisiju; 

o datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisiju. 

Pašvaldības darbība pārskata gadā un galvenie notikumi 

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds administratīvais iedalījums: 

●Varakļānu pilsēta; 

●Murmastienes pagasts; 

●Varakļānu pagasts. 

Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi novada teritorijā. 2018. gadā visas 

pašvaldības iestādes ir veikušas savas funkcijas. 
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2018. gadā Varakļānu novada administrācijas telpās veiksmīgi darbojās Valsts un pašvaldību 

vienotais klientu apkalpošanas centrs, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldības 

pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus. Pakalpojumu centrā klients var saņemt 

informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-

pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, 

tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. 

Varakļānu novada pašvaldība 2018. gadā ir īstenojusi šādus ES investīciju projektus: 

1.Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos. 

Projekta ietvaros pašvaldība pārbūvēja bijušo veikala ēku par kafejnīcu, iegādājās pamatlīdzekļus 

un iznomā uzņēmējam. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 101 183,57, tai skaitā attiecināmās 

izmaksas EUR 41 637,02, publiskais finansējums EUR 24 982,21. 

2.   Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana. Projekta ietvaros 

tika veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa atjaunošana, nomainīts jumts uz vēsturisko 

dakstiņu jumtu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 163 342,87, tai skaitā  attiecināmās izmaksas 

EUR 50 000,  publiskais finansējums EUR 40 000. 

3. Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektu SAM 3.3.1.pasākuma ”Palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 

uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros pašvaldība ir īstenojusi trīs projektus.  

1) Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā. Projekta ietvaros ir veikta 

Varakļānu pilsētas Miera, Ozolu, Fabrikas ielu un Dārzu, Pils, Jaunatnes ielu posmu pārbūve. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 790247,58, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 408 500,00 

ES finansējums EUR 347 225,00, valsts budžets EUR 18 382,50. 

2) Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, 

Murmastienes pagastā. Projekta ietvaros tika pārbūvēti Murmastienes pagasta ceļu Karolīna –

Inčārnieki un Tumaševa – Inčārnieki posmi, kopumā 2 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 

EUR 838 867,28, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 528 000,00 ES finansējums EUR 

448 800,00, valsts budžets EUR 23 760,00. 

3) Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā. Projekta ietvaros Varakļānu 

pagasta  Bāzes ceļam, ceļu Kokari un Puntuži posmiem tika veiktas pārbūves.  Projekta kopējās 

izmaksas EUR 690 300,67, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 460 000,00 ES finansējums 

EUR 391 000,00 valsts budžets EUR 20 700,00. 

Pašvaldība turpina darbu pie sekojošiem uzsāktajiem projektiem:  

1. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā. Īstenošana 

uzsākta 2016.gadā, trīs gadu laikā tiek īstenotas dažādas aktivitātes veselības 

uzlabošanai.  

2.  “Dzīvo brīvi”, kas tiek ieviests Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes valsts 

programmas 2018.gadam ietvaros.  Jauniešiem tiek piedāvāts apmeklēt dažādas 

meistarklases un tiek realizēts improvizācijas teātra pilotprojekts.  

3.  Vispārējās izglītības iestādēs tiek realizēti projekti “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”. 

2018. 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 Vidzemes 

plānošanas reģiona un Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu īsteno projektu “Neturi sveci zem 

pūra”. Projekta laikā interesentiem notiek aušanas un klūdziņu pīšanas nodarbības. Biedrība 
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realizē divus LEADER projektus “Gleznošanas meistardarbnīca” un “Aušanas prasmju apguve”. 

Varakļānu Romas katoļu draudze sadarbībā ar pašvaldību ir īstenojusi projektu “Varakļānu 

Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”. Projekta ietvaros pie baznīcas ieejas 

durvīm ir uzstādīts panduss, tika veikts dūmvada un baznīca rietumu puses kāpņu remonts. 2018. 

gadā Varakļānu novada pašvaldība organizēja projektu konkursu lauku tūrisma attīstībai, 

konkursa mērķis bija vecināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs,  konkursā tika 

atbalstīts projekts “Atklāj baltos Varakļānus”, kas sniedz iespēju iznomāt velosipēdus, plānot 

individuālus maršrutus un citas aktivitātes.  

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 saimnieciskajos darbos. 2018. gadā pašvaldība ir veikusi finansiālus ieguldījumus 

kapitālsabiedrībā EUR 68 033 apmērā, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu 

„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai. Projekta kopējā 

summa ir EUR 335 130,00 tai skaitā CFLA finansējums EUR 97 966,00. Projekta realizācijai tika 

ņemts  aizņēmums Valsts kasē EUR 180 542,50 apmērā. Par minēto summu pašvaldība ir sniegusi 

galvojumu.  Kā arī ir veikts pamatkapitāla palielinājums  EUR 30 000 apmērā apkures sistēmas 

sakārtošanai un katlu mājas būvniecības darbiem.  

Uzņēmuma ilgtspējīgai darbībai siltumapgādes jomā ir realizēts katlu mājas Jaunatnes ielā 

2, Varakļānos ES investīciju projekts, uzstādot automātiskās darbības šķeldas apkures katlus. 

Uzņēmumam ir apstiprināts ES projekts par katlu mājas Rīgas ielā 21, Varakļānos pārbūvi, šobrīd 

tiek veikta izmaksu analīze, lai  atrastu optimālāko siltumapgādes risinājumu. 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ārstniecības iestāde, kura sniedz ambulatoros 

pakalpojumus. Iestādē uz pārskata gada beigām strādāja 32 darbinieki. 2018. 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. 2018. gadā 

apgrozījums pieaudzis un tas sastāda EUR 303657,00. 

Viena no pašvaldības prioritātēm ir kvalitatīva izglītība. Varakļānu novadā darbojas 

pirmskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, divas vispārizglītojošās skolas un Varakļānu mūzikas 

un 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 grupa, 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 

pensionāri un invalīdi var nomazgāties paši un izmazgāt drēbes divas reizes mēnesī, iepriekš 

piesakoties. 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, 2018. gadā veicot drupināšanu pašvaldības 

īpašumā esošajā smilts –grants karjerā tika sagatavoti  vairāk kā 5500 m³ ceļu remontmateriāla 

un veikta ielu-ceļu segumu virskārtas atjaunošana aptuveni 7,5 km garumā. Varakļānu pilsētā 

2018. gadā, veicot asfaltēšanu, ir uzlabots segums Krustpils, Vidzemes, Ludzas ielās un 

atsevišķos Kapsētas, Kalēju, Ganību, Skolas, Parka, Bērzu, Raiņa un Zaļās ielu posmos 3434 
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m kopgarumā, Murmastienes ciemā Jaunā ielā 190 m garumā un Varakļānu pagasta “Stirnienes 

muižā” 185 m garumā. Sistemātiski tiek veikti ceļu, ielu tīkla uzturēšanas darbi, turpināti citi 

teritorijas labiekārtošanas un vides sakopšanas darbi.  

Pašvaldības turpmākās darbības prioritātes 

2019. gadā tiks iesniegti investīciju projekti LAD projektu konkursā, kuru ietvaros plānots 

pārbūvēt 7,8 km nozīmīgākos lauku ceļus. Izvērtējot siltumapgādes infrastruktūru Varakļānu 

pilsētā tiek plānots veikt siltumtrases izbūvi apvienojot divas katlu mājas, vienlaicīgi 

rekonstruējot pilsētas centrālo ielu segumus un sakārtojot infrastruktūru.  

Būtiskākie riski un notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

Pašvaldības darbībā būtiskas reformas netiek plānotas, neskaidrību rada plānotā teritoriālā 

reforma un tās ietekme uz novada attīstību. Valsts budžeta deficīta un finansiālas krīzes 

gadījumā pašvaldība var sagaidīt neprognozējamas likumdošanas izmaiņas, budžeta deficītu. 

Minimālo algu celšana valstī, kā arī papildus funkciju deleģēšana, nepalielinot pašvaldību 

budžetus, apdraud uzticēto funkciju kvalitatīvu izpildi un darbinieku motivējoša atalgojuma 

nodrošināšanu. 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.  

Būtisks faktors pašvaldībā ir iedzīvotāju dzīves līmenis un maksātspēja. Pašvaldības iestādes, 

plānojot budžeta izdevumu daļu 2019. gadam, veica savu uzturēšanas izdevumu sabalansēšanu 

atbilstoši budžeta situācijai.  

Nepietiekamie līdzekļi no valsts autoceļu fonda turpinās būtiski ietekmēt novada ielu, ceļu 

uzturēšanu nākotnē. 2019. 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. 

Pētniecības darbi  

Novada pašvaldība neveic pētniecības darbus.  

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 audio ierakstu 

un lēmumu ievietošana internetā pašvaldības mājas lapā. Domes lēmumi, dažāda informācija 

un aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas novada laikrakstā „Varakļonīts” un Madonas 

reģionālajā laikrakstā „Stars”. 

Katru gadu pavasarī 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 situācijas būtība, iebildumi, aizrādījumi. 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. 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Teritorija 

Varakļānu novads Vidzemes reģionā 

 
 

 

Varakļānu novada ģerbonis 

Iedzīvotāju skaits1:  3 354 iedzīvotāji 

Iedzīvotāju blīvums
2
: 12 cilvēki/km²  

Administratīvais centrs: Varakļānu pilsēta 

Platība: 278 km2 

Teritoriālās vienības: Varakļānu pilsēta, Murmastienes un Varakļānu pagasti 

Varakļānu pilsētā dzīvo
3
: 1 908 iedzīvotāji 

Pārvalde: Varakļānu novada pašvaldība 

                                                             
1 2018.gada 1.janvārī pēc PMLP datiem 
2 2018.gada 1.janvārī pēc CSP datiem 
3 Iedzīvotāju skaits 2018.gada 1.janvārī pēc PMLP datiem, www.pmlp.gov.lv 
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Atrašanās vieta: novads atrodas Latvijas un Vidzemes reģiona dienvidaustrumos, rietumos tas 

robežojas ar Krustpils novadu, dienvidos ar Riebiņu novadu, ziemeļos ar 

Madonas novadu, bet austrumos ar Viļānu novadu un Rēzeknes novadu; 

Attālums: no Varakļāniem līdz galvaspilsētai Rīgai – 206 km, nacionālas nozīmes centriem 

Rēzeknei – 38 km un Jēkabpilij – 62 km, reģiona nozīmes centram Madonai – 59 

km un vietējas nozīmes centram Viļāniem – 15 km 

Lielākās lauku apdzīvotās vietas – ciemi: Murmastiene, Kokari un Stirniene; 

Visa novada teritorija ietilpst Daugavas upes sateces baseinā; 

Lielākās upes un ūdenstilpes: 

Isliena, Teicija, Malmuta, Meirānu kanāls, Lisiņa, Mindaugas ezers, Lisiņa 

ezers un Lielais Murmastra ezers; 

Novada nozīmīgākās tautsaimniecības nozares:  

Lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde un pakalpojumi; 

Novada teritoriju šķērso: 

110 kV maģistrālā elektropārvades līnija, 

valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils- Rēzekne-Ludza- Terehova, 

valsts reģionālais autoceļš P84 Madona – Varakļāni, 

dzelzceļa līnija Rīga – Zilupe - valsts robeža; 

Novadā atrodas: dabas rezervāts „Teiču dabas rezervāts”, 

dabas liegums „Lubāna mitrājs”,  

dabas liegums „Lielais Pelečāres purvs”, 

dabas liegums „Barkavas ozolu audze”. 
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1.2. Iedzīvotāji 

 

Uz 01.01.2018. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3354 / Varakļānu pagasts 

– 736, Varakļānu pilsēta – 1908, Murmastienes pagasts – 710. 

Uz 31.12.2018. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3267 / Varakļānu pagasts 

– 680, Varakļānu pilsēta – 1876, Murmastienes pagasts – 711. 

  

Varakļānu pagasts 

Iedzīvotāju skaits 736 

 

Tautība Skaits   

 Latvietis 700 95,10% 

Krievs  24 3,26% 

Ukrainis  3 0,40% 

Lietuvietis  2 0,27% 

Polis  1 0,14% 

Vācietis  1 0,14% 

Baltkrievs  1 0,14% 

Komietis 1 0,14% 

Neizvēlēta  3 0,41% 

KOPĀ 736 100,00% 

   

Pilsonis  725 98,51% 

Nepilsonis  11 1,49% 

   

Sievietes 357 48,51% 

Vīrieši 379 51,49% 
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Varakļānu pilsēta 

 Iedzīvotāju skaits 1908 

 

 

Latvietis 1733 90,84% 

Krievs  120 6,29% 

Ukrainis 14 0,73% 

Baltkrievs 13 0,68% 

Polis 7 0,37% 

Lietuvietis 4 0,21% 

Marietis 1 0,05% 

Udmurts  1 0,05% 

Vācietis 1 0,05% 

Ebrejs  1 0,05% 

Itālis  1 0,05% 

Nezināma  3 0,16% 

Neizvēlēta 9 0,47% 

KOPĀ 1908 100,00% 

   

Pilsonis  1864 97,69% 

Nepilsonis  44 2,31% 

   

Sievietes 1070 56,08% 

Vīrieši 838 43,92% 
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Murmastienes pagasts 

 Iedzīvotāju skaits 710 

 

Latvietis 673 94,79% 

Krievs  17 2,40% 

Ukrainis  11 1,55% 

Lietuvietis  3 0,42% 

Vācietis 2 0,28% 

Polis  2 0,28% 

Pandžabietis  1 0,14% 

Neizvēlēta  1 0,14% 

KOPĀ 710 100,00% 

   

Pilsonis  699 98,45% 

Nepilsonis  11 1,55% 

   

Sievietes 335 47,18% 

Vīrieši 375 52,82% 
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Varakļānu novadā kopā: 

 

Latvietis 3106 92,61% 

Krievs  161 4,80% 

Ukrainis 28 0,83% 

Baltkrievs 14 0,42% 

Polis 10 0,30% 

Lietuvietis 9 0,27% 

Marietis 1 0,03% 

Udmurts  1 0,03% 

Vācietis 4 0,12% 

Ebrejs  1 0,03% 

Itālis  1 0,03% 

Pandžabietis  1 0,03% 

Komietis 1 0,03% 

Nezināma  3 0,09% 

Neizvēlēta 13 0,38% 

KOPĀ 3354 100,00% 

   

Pilsonis  3288 98,03% 

Nepilsonis  66 1,97% 
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Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 01.01.2018. 

 

 Bērni no 0-6 gadiem Bērni un jaunieši no 7-18 Kopā 

Murmastienes pagasts 33 65 98 

Varakļānu pagasts 30 70 100 

Varakļānu pilsēta 115 196 311 

Skaits 178 331  

 

 

 Iedzīvotāji līdz 

darbaspējas 

vecumam 

Iedzīvotāji 

darbspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji pēc 

darbaspējas 

vecumā 

Kopā  

Murmastienes pagasts 81 469 160 710 

Varakļānu pagasts 79 483 174 736 

Varakļānu pilsēta 267 1156 485 1908 

Skaits  427 2108 819 3354 
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Demogrāfiskais pārskats 

 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Laulības  3 4 9 9 6 17 14 6 6 15 

Dzimušie  10 19 28 21 21 30 24 24 25 16 

Mirušie  19 46 41 54 59 68 55 50 59 56 
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Varakļānu pilsēta 115 196 267 1156 485

Varakļānu pagasts 30 70 79 483 174

Murmastienes pagasts 33 65 81 469 160
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1.3. Varakļānu novada dome 

 

 
Rīgas iela 13, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838 

Reģ.Nr. LV 90000054750 

e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

vietne tīmeklī: www.varaklani.lv 

 

 

Domes priekšsēdētājs  Māris Justs 

Priekšsēdētāja vietnieks  Gunārs Puntužs 

Izpilddirektors  Ivars Ikaunieks 

 

Varakļānu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam, sastāv no 9 deputātiem. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl:  

 Finanšu un attīstības komiteju;  

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. 

 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi šādas komisijas:  

 9.1.2. administratīvā komisija;  

 9.1.3. iepirkumu komisija;  

 9.1.5. komisija koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes;  

 9.1.6. komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas;  

 9.1.7. darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija;  

 9.1.8. medību koordinācijas komisija;  

 9.1.9. starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 9.1.10. mantas atsavināšanas un izsoles komisija   

 9.1.11. datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija  
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2. Pašvaldības funkciju nodrošināšana 

 

2.1. Pagastu pārvaldes 

 

Varakļānu novada  pašvaldībā ietilpst divas pagastu pārvaldes:  

Murmastienes pagasta pārvalde - administratīvais centrs atrodas Jaunatnes iela 14,  

Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads. 

 
Varakļānu pagasta pārvalde -  administratīvais centrs atrodas Stirnienes muiža 3-1, Stirniene, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads. 

 
Pagastu pārvaldēs  iedzīvotāji var saņemt izziņas un konsultācijas, iepazīties ar novada domes 

lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, iesniegt rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus vai 

sūdzības, veikt nodokļu vai saņemto pakalpojumu maksājumus, iesniegt dokumentus un saņemt 

sociālās palīdzības pabalstus. Pagastu pārvaldēs tiek organizēta komunālo pakalpojumu 

sniegšana iedzīvotājiem: 

- ūdensapgāde; 

- kanalizācija. 

Murmastienes pagasta  pārvaldes darbības teritorijā atrodas sekojošas  pašvaldības iestādes: 

- Murmastienes pamatskola, 
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- Murmastienes feldšerpunkts, 

- Murmastienes bibliotēka, 

- Murmastienes kultūras centrs. 

Varakļānu pagasta pārvaldes darbības teritorijā atrodas sekojošas pašvaldības iestādes: 

- Stirnienes bibliotēka, 

- Stirnienes feldšerpunkts, 

- Stirnienes tautas nams. 

 

Murmastienes un Varakļānu pagastu autoceļu, ielu stāvokļa raksturojums, pasākumi to 

uzlabošanai. 

Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes pagastā ir 68.37 km., Varakļānu pagastā 

83.07 km. Varakļānu un Murmatienes pagastā pašvaldības ceļi tiek laboti ar grants vai 

dolomītšķembu  maisījumu. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un atkarībā no ceļa klātnes 

stāvokļa tiek veikta grants ceļu profilēšana, planēšana, atsevišķos ceļu posmos apaugas 

noņemšana, krūmu zāģēšana. 

Pagastos tiek koptas un uzturētas kārtībā zaļās zonas un atpūtas vietas, piemiņas vietas un 

kapsētu teritorijas. Murmastienes pagasta teritorijā atrodas 5 kapsētas, Varakļānu pagastā – 7 

kapsētas. 2018.gadā Stirnienes, Sila, Šķēļu un Lielstrodu kapos tika atjaunoti un nokrāsoti ieejas 

vārti un stabi uz kapsētu. 

Varakļānu pagasta Stirnienes muižā ūdensapgādes ēkai nomainīts jumts, siltinātas sienas un 

betonēta grīda. Kā ik katru gadu aprīļa mēnesī, kopā ar pašvaldības darbiniekiem un 

iedzīvotājiem, tiek rīkota sakopšanas talka Stirnienes kapos un Murmastienē dzejnieces Martas 

Bārbales parkā. Varakļānu pagasta Sila kapos tiek atjaunoti un krāsoti ieejas vārti uz kapsētu. 

      Murmastienes pagasta pārvaldei, sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi, tika organizēts 

velo pārgājiens no strūklakas Murmastienes centrā uz Teiču dabas rezervātu Siksalā, kur 

dalībnieki varēja uzzināt daudz jauna par Teiču purvu, piedalīties dažādās spēlēs un brīvā dabā 

baudīt garšīgas pusdienas, maršruta garums uz vienu pusi ir 11 km. 

2019.gadā Murmastienes pagastā Murmastienes centrā ir plānots ka pie strūklakas graviņā 

tiks aizlīdzinātas bedres, iesēta zāle, iestādīti košumkrūmi, liepas un graviņas nogāzē uzbūvētas 

ieejas trepes. 

Varakļānu pagasta Sila kapos plānots demontēt veco un uzbūvēt no jauna kapsētas žogu. 

Murmastienes pamatskolas piebūves ēkā 2019.gada vasarā plānots veikt pārbūves darbus, lai 

izveidotu dienesta viesnīcu. 

Varakļānu pagasta Stirnienes muižā plānots atjaunot un nokrāsot iebraucamos vārtus. 
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2.2. Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem 

 

VARAKĻĀNU “DZĪVOKĻU KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” SIA 

 

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatdarbība ir siltumenerģijas 

ražošana, pārvade, sadale un realizācija patērētājiem Varakļānos. Siltumenerģijas ražošana un 

piegādes pakalpojums sastāda  aptuveni 42% 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.  

Ir realizēts projekts un nomainīta apkures sistēma un apkures katli Jaunatnes ielas katlu 

mājā. 2018.gada vasarā tika izbūvēta jauna siltumtrase, kas savieno Pils ielas katlu māju ar 

Jaunatnes ielas katlu māju, kā rezultātā Pils ielas katlu māja netiek izmantota siltumenerģijas 

ražošanai. 2018.gadā tika saražoti 4577.185 MW siltumenerģijas, ar kuru tika apsildīta 28077.7 

m2 liela apdzīvojamā platība - gan pašvaldības iestādēs, gan komerciestādēs, gan daudzdzīvokļu 

dzīvojamajos namos. Jaunatnes ielas katlu māja saražoja 2794.766 MW, Rīgas ielas katlu māja – 

859.1 MW un Pils ielas katlu māja – 923.319 MW siltumenerģijas.  

 

Kopējais izsūknētais ūdens daudzums no zemes par pagājušo gadu sastāda 55 763 m3, 

attīrīto notekūdeņu daudzums ir 65 197 m3, kas ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar 

iepriekšējo periodu.   

Sadzīves atkritumus no pilsētas un novada teritorijas komunālais uzņēmums nogādā 

atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”. 2018.gadā atkritumu izgāztuvē tika nogādātas 527.68 t 

sadzīves atkritumu. Pakalpojuma nodrošināšanai, uzņēmumam īpašumā ir atkritumu savākšanas 

mašīna kā arī atkritumu konteineri. Uzņēmums ir sācis ieviešanas procesu atkritumu šķirošanai 

novada teritorijā, apkalpojot pašvaldības uzstādītos atsevišķos atkritumu konteinerus stikla, 

plastmasas un PET pudeļu savākšanai.  Uzņēmumam “Zaļais cikls” Jēkabpilī pērn tika nodotas 

52.4 tonnas stikla, no kuriem 29.1 tonna sašķirota un 23.3 t nešķirota stikla. Lielāko daļu (97%) 

no atkritumu saimniecības ieņēmumiem veido ieņēmumi no sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas. 2018. gada nogalē tika veikts atkritumu tarifa pārrēķins, un ar 2019.gada 

1.janvāri ir spēkā jaunā atkritumu apsaimniekošanas maksa – 19.81 EUR/m3. Privātajā sektorā 

kopējais noslēgto līgumu skaits par atkritumu izvešanu ir 469 līgumi, no kuriem 33 tika noslēgti  

2018.gadā.  

Noslēgto līgumu skaits par atkritumu savākšanu pa pilsētu un novadu 

2258 Varakļānu pilsēta 

97 Varakļānu pag. 

110 Murmastienes pag. 

 

Aizvadītajā gadā Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA  apsaimniekoja 48 

daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, no kuriem 2 ir sociālo dzīvokļu dzīvojamās mājas.   
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FINANŠU RĀDĪTĀJI 

 

1. Neto apgrozījums 

 

2018. 

EUR 

2017. 

EUR 

Ieņēmumi no telpu nomas 3 176 3 222 

Ieņēmumi no telpu apsaimniekošanas 68 372 66 058 

Ieņēmumi par ūdens padevi 30 595 30 133 

Ieņēmumi par centrālapkures pakalpojumiem 179 736 189 799 

Ieņēmumi no atkritumu izvešanas 63 606 61 159 

Ieņēmumi par kanalizācijas, asenizācijas pakalpojumiem 52 121 50 714 

Ieņēmumi no labiekārtošanas darbiem 570 - 

Ieņēmumi par ūdensvadu izbūvi  863 3 785 

Ieņēmumi par traktoru pakalpojumiem 4 208 4 263 

Ieņēmumi par santehniķu pakalpojumiem 1 275 784 

Ieņēmumi par elektroenerģiju 2 016 2 606 

Ieņēmumi par atkritumu konteineru nomu 3 877 3 754 

Ieņēmumi par galdniecības pakalpojumiem 2 384 298 

Ieņēmumi par būvniecības pakalpojumu 83 632 10 015 

Ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem 1 267 5 657 

Kopā 497 698 4327 

 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes 

izmaksas 

 

2018. 

EUR 

2017. 

EUR 

Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli 194 611 114 380 

Maksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes 13 103 2 610 

Izdevumi būvniecības pakalpojuma nodrošināšanai 82 661 4 852 

Maksa par atkritumu apglabāšanu 35 439 29 685 

Maksa par grāmatvedības pakalpojumu 12 587 7 649 

Pamatlīdzekļu nolietojums 158 184 158 044 

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana - 634 

Dabas resursu nodoklis 3 193 3 150 

Darba alga 124 524 121 802 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 29 966 28 775 
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Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 90 98 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 10 437 13 009 

Izdevumi par elektroenerģiju 44 779 44 063 

Notekūdeņu un dzeramā ūdens analīzes 722 577 

Izdevumi par zemes nomu, nekustamā īpašuma nodoklis 492 259 

Apdrošināšanas izdevumi 756 320 

Kursu, semināru apmaksa, kurinātāju pāratestācijas izdevumi - 202 

Izdevumi uzkrājumiem apsaimniekošanas maksai 6 604 23 930 

Izdevumi transportlīdzekļu remontam, tehniskajai apskatei 2 053 3 002 

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - 552 

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis - 219 

Citi saimnieciskās darbības izdevumi 2 177 1 645 

Kopā 722 378 5597 

 

3. Administrācijas izmaksas 

 

2018. 

EUR 

2017. 

EUR 

Administrācijas personāla algas 45 563 46 009 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 108 11 189 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 26 27 

Sakaru izmaksas 847 596 

Juridiskie pakalpojumi 953 538 

Valsts nodevas - 75 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 1 300 1 300 

Finanšu pārskatu pārbaude 250 - 

Banku pakalpojumi 1 140 511 

Kursu un semināru apmaksa 238 - 

Telpu noma un komunālie pakalpojumi 1 530 1 480 

Citas administrācijas izmaksas 510 637 

Kopā 63 465 62 62 

 

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

2018. 

EUR 

2017. 

EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (2009. gada) 110 922 110 921 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (2015. gada) 14 533 14 533 
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Ieņēmumi no nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu 

samazināšanas 

 

12 370 

 

7 558 

Ieņēmumi no neapgūtajai apsaimniekošanas maksai izveidoto 

uzkrājumu samazināšanas 

 

3 873 

 

267 

Saņemtās soda naudas 6 999 - 

Citi ieņēmumi 3 983 525 

Kopā  152 680 133804 

 

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

2018. 

EUR 

2017. 

EUR 

Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, t. sk.: 

              No uzskaites izslēgto pamatlīdzekļu nenoamortizētā daļa 

              Ieņēmumi no izsolēm 

3 458 

4 158 

-700 

2 960 

4 490 

-1 530 

Samaksātās soda naudas, līgumsodi 3 339 4 721 

Citas izmaksas 18 784 

Kopā 6 815 8 465 
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2.3. Izglītība 

VARAKĻĀNU VIDUSSKOLA 

 

 

 

Varakļānu vidusskolā 2018. gadā mācības uzsāka 260 skolēni. Skolā strādā 30 skolotāji. 

Varakļānu vidusskolā realizē četras mācību programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011); 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu 

(kods 31013011); 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811). 

 

Mācību gada rezultāti liecina, ka kopumā sekmju līmenis ir audzis, palielinājies to skolēnu 

skaits, kuri mācījušies augstā un optimālā līmenī. 

Vidējais vērtējums skolā -6.64 balles. 

Augsts sekmju līmenis-11 skolēni – 5% 

Optimāls sekmju līmenis-92 skolēni – 39% 

Pietiekams sekmju līmenis 101 skolēns – 46% 

Nepietiekams sekmju līmenis- 23 skolēni – 10% 

Veiksmīgāk apgūti spēju un praktiskas ievirzes mācību priekšmeti: mājsaimniecība, 

psiholoģija, mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika, vizuālā māksla, sports, informātika. 

Arī eksaktajos priekšmetos skolēnu zināšanas vidēji vērtējamas pietiekamā līmenī. Jau 

šobrīd atsevišķas tēmās ietvertais jaunais kompetenču saturs – praktiski pētnieciskā darbība un 

padziļināta mācīšana -  ļauj labāk izprast mācību vielu un attīstīt izziņas prasmes. 

11 skolēni mācību gadā parādījuši izcilību zināšanās un lietpratībā, kā arī apliecinājuši 

augstas garīgā darba prasmes. 

Mācību un ārpusstundu darbs 2017./2018.m.g. bijis ļoti aktīvs, paveikts daudz, izcīnītas 

balvas, kausi, ceļojumi, saņemtas pateicības. Skolēni pierādījuši sevi kā zinošus un aktīvus  
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jauniešus  olimpiādēs, mācību projektos,  sporta turnīros un jaunsardzes sacensībās  gan 

starpnovados Madonā, gan Preiļos, Rēzeknē, Gulbenē, Balvos,  Daugavpilī, Valmierā, Rīgā un 

citur. 

Sekmīgi startējuši stāstnieku, izteiksmīgās runas, erudīcijas, valodu, R.Blaumaņa, R. 

Mūka, I. Indrānes un citos literārajos konkursos. 

Madonas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs ir gūta pieredze un pierādīta 

konkurētspēja. Izcīnītas godalgotas vietas bioloģijā, konkursā “Pazīsti savu organismu”, latviešu 

valodā un literatūrā, matemātikā, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā, vēsturē, krievu valodā, lasīšanas 

konkursā, ķīmijā, neklātienes bioloģijas olimpiādē. 

Lai sasniegtu atzīstamus rezultātus, ir jāattīsta griba, jāinteresējas par noteiktu zinātnes 

jomu, jāparāda intelektuālās spējas un erudīcija. Atbalstu un motivāciju garīgajā darbā sniedz  

ģimene un pedagogi. 

2018.gadā, aktualizējot jauno kompetenču saturu, skolotāji izglītojās  kursos, pilnveidoja  

profesionālo kvalifikāciju. 

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, 

lai lietpratība jeb kompetences kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās 

izglītības pakāpēs, skolotāji pilnveido metodiskos materiālus un metodiskās prasmes par 

aktuālām tēmām - medijpratību, uzņēmējdarbību, veselības un drošības jautājumiem. 

2018. gadā aktualizējusies sadarbība ar portālu uzdevumi.lv, lai digitalizētu mācību 

procesu. Skolotāji veido savus un izmantoto vietnes metodiskos materiālus, tādējādi modernizējot 

mācību procesu. 

Arī 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās skolēni kārtoja  tiešsaistē. 

 Nozīmīgs ieguldījums mācību procesa uzlabošana saņemts no Eiropas sociālā fonda 

(ESF) atbalstītā projekta Nr. 8.3.2.2./16/001,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai’’, kuru koordinē Valsts izglītības satura centrs, šajā mācību pusgadā darbojās 13 

skolotāji. Līgumi tika noslēgti līdz 2018.gada beigām. VISC piedāvāja papildus finansējumu 

STEM jomai robotikā un skolotāja palīgam, tā ir iespēja uzlabot sekmes un apgūt sev interesējošu 

jomu vairākiem dažādu klašu skolēniem. 

Tiek prognozēts, ka jaunajā mācību gadā šis projekts tiks turpināts. Ir jāizstrādā jauns 

pasākumu plāns. Skolotāji tiek aicināti piedāvāt dažādus pasākumus un nodarbību veidus šī plāna 

ietvaros. 

Galvenās prioritātes audzināšanas darbā bija radošuma un aktīvas pašizpausmes 

veicināšana skolēnu interešu izglītības darbā, gatavojoties Latvijas simtgadei un Varakļānu 

pilsētas 90 gadu jubilejai. Gatavojoties Latvijas simtgadei pilsoniskās audzināšanas ietvaros 

skolēni piedalījās Varoņu  piemiņas pasākumos novadā, cildināja Latvijas dabas skaistumu un 

kultūras daudzveidību pasākumā” Novadu sasaukšanās” un svētku koncertā Varakļānu novadā. 

5.-8.klašu skolēni piedalījās  erudītu konkursā " Latvijai 100".   Latgales vēstniecībā " Gors" 

Varakļānu vidusskolas komanda  piedalījās Latvijas Kultūras kanona konkursā   " Kultūras kanons 

manā skolas somā", kur tika iegūta 5. vieta. Audzēkņi piedalījās  patriotiskās  dzejas festivālā 

Salacgrīvā  "Mūs vieno Latvijas svētais vārds". 1.-4.klašu skolēni piedalījās ”Vēstures stunda par 

Latviju”. Projektu nedēļas ”Varakļāniem-90” ietvaros  tika veikta izpēte par Varakļānu ielām, 

iestādēm,  izveidojām infografikas, interaktīvās kartes,  tika ņemta dalība videofilmas 

„Varakļānieši runā” tapšanā un radošo darbu (kalendāra, dzejoļu, zīmējumu un Varakļānu 

simbolu) izveidē, kā arī nodarbībā Varakļānu novada muzejā "Muzejs - vieta, kur satikties". 

 9.b klase piedalījās Pasaules lielākajā mācību stundā " Laiks rīkoties", kuras vadmotīvs 

ir līdzdalība. Skolēni  aktīvi iesaistījās savas vietējās kopienas un apkārtējās vides uzlabošanā 

,sadarbojoties ar novada pašvaldību, kopīgi radīja savu vietējo labiekārtošanas rīcības plānu. 

    Varakļānu vidusskola piedalās projektā  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”  un „Latvijas skolas soma”. 

 Projekta „Skolas somas ”ietvaros skolēni apmeklēja izrādi Dailes teātrī „Planēta -85”, 

teātra  izrādi „Viņš ir pliks”, "Drebošā telts", “Ezis, kurš mīlēja slepeni”, ” Pēdu dzinējs Caps”, 
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”Dželsomīno melu zemē” un „ Labie bērni„. Projekts bija viena no iespējām  apmeklēt teātri, jo 

daudzi no skolēniem ar ģimeni to nedara. 

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolēni 

iepazinuši tēmas „Profesiju daudzveidība”, „Mana profesija” un citas. 

Pasākumos "Mans karjeras stāsts" skolēni tikās ar Ē.Zepu  un Daumantu Dreiškenu, 

piedalījās mācību ekskursijās uz Ķeguma HES un energoefektivitātes centru, Latvijas finieri, 

Latgales vēstniecību „GORS” un uzņēmumu „LEAX”, mācību ekskursijas „Darba iespējas 

Latvijā„ ietvaros apmeklēja lidostu Rīga un AS MADARA COSMETICS, piedalījās karjeras 

dienā Madonā, tikās ar Madonas filiāles NVA pārstāvi.  

6.-10.klasēm un Murmastienes pamatskolas skolēniem notika tikšanās -diskusija ar 

mehatronikas inženieri Kārli Pīgožni. Skolēni iepazinās  ar  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 

piedāvātajām studiju programmām, saņēma atbildes uz jautājumiem, ko šobrīd darīt jaunietim 

(skolēnam), kuru interesē šī profesija, u.c. 

1-.9.klašu skolēni piedalījās meistarklases "Senie un modernie amati" ar keramiķi, 

kaņepju audzētāju, vides speciālistu, tēlnieku, pavāru, bārmeni, menedžeri, lai iepazītu viņu darba 

ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem 

noturēties darba tirgū. Nobeigumā notika  praktiskas nodarbības-meistarklases. 

11.klase piedalījās Swedbank organizētajās mācībstundās "Dzīvei gatavs", kurās 

skolēniem tika sniegts ieskats dažādās finanšu nozares profesijās. Jaunieši attīstīja 21. gadsimta 

kompetences, kā, piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, 

kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Ēnu dienās piedalījās 7.-

12.klašu skolēni un dalījās pieredzē par piedzīvoto. 

Šogad Varakļānu vidusskola pievienojās "Eiropas Parlamenta Jauno vēstnieku skolām". 

Jauno vēstnieku pamatuzdevums ir aktualizēt un palielināt skolēnu izpratni un zināšanas par 

Eiropas Parlamenta demokrātiju un Eiropas  pilsoniskuma vērtībām. 

Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītajā Latvijas skolēnu jaunrades 

konkursā piedalījās 42 dažādu klašu skolēnu darbi. 

M. Stārastes grāmatu svētkos piedalījās 1.-4.klašu skolēni un Murmastienes pamatskolas 

sākumskolas skolēni. 

8.a  un 8.b klases piedalījās Madonas starpnovadu  informācijpratības un medijpratības 

konkursā „Gudrinieks” un  ieguva 2.vietu. 

8.a  un 12. klase "ZZ čempionāta" piedalījās finālā Daugavpilī . 

 8.b klase piedalījās CSDD organizētajā konkursā 6.-8.kl.skolēniem "Gribu būt mobils". 

Skola piedalās Izglītības attīstības centra (IAC) projektā „Atbalsts Latvijas jauniešu 

medijpratībai”, kurā  piedāvāti dažādi medijpratības jautājumi: tradicionālie un jaunie mediju 

formāti, fakti un viedokļi, laba žurnālistika,  labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, 

medijpratības vieta jaunajā izglītības saturā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas 

īstenošanai skolās. 

Varakļānu vidusskolā darbojas 24 interešu programmas. 

5.-9. kl. koris piedalījās Ogres Kultūras centrā  Vidzemes novada Latvijas vispārējās 

izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursā “DZIESMAI BŪT!”. 

Varakļānu vidusskolas 5.-9.klašu koris ieguva  I pakāpi un izcīnīja 1.vietu.  

Audzēkņi piedalījās bērnu tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda", Daugavpilī. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumu “Māras zeme” 

repertuāra pārbaudes skatē 9.-12.klašu tautu deju kolektīvs " Ausmeņa" eguva I pakāpi 

Vides pulciņš "Daba un cilvēkvide"  piedalījās   starpnovadu erudīcijas spēlē „Viss par 

Latviju„, kur viena no komandām ieguva 1. vietu. Tāpat, skolēni piedalījās Zemkopības 

ministrijas rīkotajā konkursā „ Mūsu mazais pārgājiens” un konkursā „Pazīsti savu organismu„  

2018.gada Telpu futbola jaunatnes čempionāts Ziemeļaustrumu reģionā Varakļānus 

pārstāvēja 4 futbola komandas. U-18 grupā izcīnīja 2. vietu. U-14 grupā Varakļānu vidusskolas 
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audzēkņi pārstāvēja 2 komandas. Viļāni / Varakļāni komanda izcīnīja 1. vietu, U-13 grupā izcīnīja 

2. vietu. 

 

 
 

 

Skolēnu pašpārvaldes darbā šajā mācību gadā vērojama rosība. Izveidojusies līderu 

komanda. Skolas dzīvē ”ienāca„ jauni pasākumi: „Izlaušanās no klases”, filmu vakars, 

nakšņošana skolā (pašpārvaldes saliedēšanas pasākums), sadarbībā ar novada sociālo dienestu 

noorganizēta labdarības akcija „Dāvināšanas prieks” un projekts „Bērni bērniem” pārtapa par 

pasākumu „Izlaušanās no skolas”. 

Noslēdzies Latvijas 100-gades gads, kura galvenais vēstījums bija -”es esmu Latvija”. 

Skolas saime ar prieku un lepnumu iekļāvās šajā vēsturiski nozīmīgajā posmā-apgūstot 

zinību jomas, veidoja savu personības satvaru, godināja valsts dibinātājus, pieminēja un 

iedziļinājās notikumos, kas ietekmēja valsts izveidi, cildināja Latvijas dabas skaistumu, kultūras 

daudzveidību un cilvēku - visu vērtību mēru. 

 

 

 

MURMASTIENES PAMATSKOLA 
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Murmastienes pamatskolā 1.-9.klašu grupā 2018.gadā mācījās 36 izglītojamie un 8 

pirmsskolas grupu audzēkņi. Skolā strādāja 12 pedagogi. 

 Murmastienes pamatskolā  realizē trīs mācību programmas: 

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811). 

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 010 11111); 

Interešu izglītības programmas: 

 Tautu dejas; 

 Vokālie ansambļi; 

 Sporta un rokdarbu pulciņi; 

 Jaunsargi. 

 

Aktuālākais 2017./2018. mācību gadā: 

 Veicināt kompetenču attīstību; 

 Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā izglītībā; 

 Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās 

kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs; 

 Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas 

līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā; 

 Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas 

līmenī; 

 Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās. 

Viens no galvenajiem uzdevumiem audzināšanas darbā un interešu izglītībā  - stiprināt skolēnu 

patriotismu  un valstisko apziņu. 

 

Skolēnu sekmju līmeņi Murmastienes pamatskolā  beidzot 2017./2018.m.g. 

 

  Apkopojot mācību darba  rezultātus,  skolēnu skaits, kas mācījās augstā un optimālā 

līmenī sastāda 57%. No tā var secināt, ka skolēni mācību vielu pamatpriekšmetos apguvuši labi.  

Mācību gadu noslēdzot skolēnu vidējais vērtējums - 6,48 balles liecina, ka skolēnu 

zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis kopumā vērtējams kā labs. Augsts zināšanu vērtējums ir 

mājturībā un tehnoloģijās - 8,89 balles,  mūzikā  - 7,75 balles, sociālajās zinībās - 7,56 balles. Arī  
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fizikā un ķīmijā šogad vidējais vērtējums skolā ir optimālā līmenī. Pietiekams vērtējums 

matemātikā  - 5,41 balles, latviešu valodā- 5,53 balles, angļu valodā - 5,61 balles. 

Mācību gada laikā skolēni parādījuši savu erudīciju un zināšanas Madonas un Rēzeknes 

starpnovadu olimpiādēs. Daudzi atklājuši savas literārās spējas, piedaloties  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 

un vizuālās mākslas olimpiādē, 2.vieta latviešu valodas olimpiādē, 3.vieta matemātikas 

olimpiādē, atzinība angļu valodas olimpiādē. 

LAD organizētajā konkursā „Mans mazais pārgājiens” 5.-9.klašu skolēni  ieguva 3.vietu 

un  naudas balvu 300 euro apmērā. 

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 pārsteigumus vientuļajiem un slimajiem  cilvēkiem Varakļānu veselības aprūpes 

centrā. 

Beidzot skolu, apliecības par pamatizglītību saņēma visi devītās klases  izglītojamie. No 

tiem 2 skolēni turpina mācības Madonas ģimnāzijā, bet 3 skolēni izvēlējušies profesionālās 

izglītības mācību iestādes.  

2017./2018. m.g. skolā tika īstenots projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai’’. Projekta aktivitātēs, galvenokārt, iesaistīti izglītojamie, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi vai grūtības mācību satura apguvē. 

 

 

VARAKĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
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Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir Varakļānu novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes izglītības iestāde. Mūzikas jomā skola darbojas kopš 1991.gada 1.septembra un 

1995.gada 1.septembrī  savu darbību uzsāka mākslas nodaļa. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

likums par pašvaldībām, pašvaldības saistošie lēmumi, skolas nolikums. 

Skolas pilns nosaukums un juridiskā adrese: Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, Pils iela 

25, Varakļāni, LV - 4838, Varakļānu novads 

 

Izglītības iestādes ieņēmumi 2018.gadā: 

Ieņēmuma avots Summa euro 

Iestādes kopējie ieņēmumi  

No tiem: Kultūras ministrija: 91333,00 

               Pašvaldības budžets 94331,07 

               Vecāku līdzfinansējums 9969,63 

               Pārējie ienākumi (projekts, ziedojumi) 81,68 

 

Misija 

 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un mākslā 

aktīvs realizētājs, kas attīsta bērnu un jauniešu radošumu un konkurētspēju. Mēs rūpējamies par 

mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, attīstām daudzveidīgu 

kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujamies un darbojamies novada un Latvijas kultūras telpā. 

 

Vīzija 

 Skola kā kultūrizglītības centrs novadā, kas izglīto jauno kultūras cilvēku: 

 nodrošina iedzīvotājiem profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, 

 veido un nostiprina garīgo izaugsmi visa mūža garumā, 

 piedalās novada kultūras dzīves veidošanā, 

 organizē nozīmīgus kultūras pasākumus Latvijas mērogā, 

 veicina starptautisko sadarbību. 

 

Darbības pamatmērķis 

 Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, 

aktīvu un radošu personību, kura apguvusi mākslas un mūzikas pamatus, prot radoši pielietot 

iegūto pieredzi, atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē un iekļauties 

Latvijas kultūras dzīvē. 

 

2017./2018. mācību gadā skolā mācās 128 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. 

Skolā strādā 15 pedagogi, no tiem – 3 ar maģistra grādu, 11 ar augstāko profesionālo 

pedagoģisko izglītību,  1 ar vidējo profesionālo izglītību. Pedagogi papildina savu meistarību 

profesionālās pilnveides kursos. 

Skolas audzēkņi un pedagogi ir radoši, talantīgi, aktīvi piedalās skolas un novada kultūras 

dzīves veidošanā. Ņemot dalību izstādēs, koncertos, festivālos gan Latvijā, gan ārvalstīs ir 

saņēmuši balvas, medaļas un atzinības rakstus. 

Skolas pasākumi – tradīcijas: zinību diena, Latvijas neatkarības gadadienai veltīts koncerts-

izstāde, Ziemassvētku koncerts-izstāde, Mātes dienai veltīts koncerts-izstāde, vecāku sapulces 
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koncerts-izstāde, vecāku, audzēkņu pēcpusdienas, izglītības iestāžu izlaidumi. Skola sadarbībā ar 

Varakļānu novada pašvaldību rīkoja glezniecības plenēru “Dāvana Varakļāniem”. 

Koncerti:  Murmastienes, un Dekšāru pamatskolās, Stirnienes KC, skolas izlaiduma 

koncerts, Atašienes Marinzejas pils vakara koncerts, koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai,  

Ziemassvētku ieskaņu koncerts Varakļānu KN, Mātes dienai veltīts koncerts - izstāde. 

 Izstādes: 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”. 

Konkursi, festivāli: Valsts konkurss vijoles spēle, sitaminstrumentu spēles un 

pūšaminstrumentu spēles otrā kārtā Rēzeknes mūzikas v-sk., Valsts konkursa  sitaminstrumentu 

spēles un pūšaminstrumentu spēles trešā kārtā Rīgā. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles 

konkurss “Naujene Wind 2018”, 5. Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu festivāls vispārējās 

klavierēs, Latgales reģiona pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, IV 

J.Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales skicējums”.     

Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās: 1. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā 

mākslinieka Gederta Eliasa “Mīklu minot”,  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina 

izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursā “Ilustrācija”, Starptautiskajā konkursā “Tu esi 

PUTNS, IRBĪTE”, III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolas 

vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme”, Marka Rotko mākslas centra rīkotajā 

konkursā “Es kā Rotko”, Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotais konkursā “Dzīve kā košums”, Valsts 

prezidenta Ziemassvētku  kartītes dizaina konkursā,  18. Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas 

konkursā ‘’Es dzīvoju pie jūras’’- tēma “Vētra”. 2018.gadā, sadarbībā ar Varakļānu novada domi, 

tika noorganizēts glezniecības konkurss “Dāvana Varakļāniem”. 

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm: Varakļānu 

vidusskolu, PII ”Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolu, Atašienes vidusskolu, Dekšāru 

pamatskolu, Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Madonas 

Mūzikas un mākslas skolu, Lubānas mākslas skola, Engures Mākslas un mūzikas skolu, Saldus 

Mākslas skolu, Rēzeknes Mūzikas vidusskolu, Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskolu. 

 

  

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “SPRĪDĪTIS” 

 

 
 

Varakļānu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Varakļānu pilsētas domes 

dibināta un Varakļānu novada pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 
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pirmsskolas izglītības programmu ( kods 0101 11 11). Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Vispārējās izglītības programmas licence Nr. V- 3073 (izdota 2010. gada 29. novembrī). Iestādē 

sagatavo piecgadīgos, sešgadīgos bērnus pamatskolas programmas apguvei un darbojas interešu 

izglītības pulciņi. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ir izstrādāts darba plāns 2018/2019 

mācību gadam, mācību gada uzdevumi saskaņā ar kuriem tiek plānots iestādes darbs, izstrādāts 

nodarbību grafiks grupās un zālē, izstrādāts pasākumu plāns un dienas režīms atbilstoši bērnu 

vecumposmiem. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi: 

 Organizēt un īstenot bērna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu, lai 

nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās nosprausto mērķu sasniegšanu; 

 Īstenot izglītības programmu, organizēt mācību un audzināšanas darbu ar kompetencēs 

balstītu macību saturu, izvēlēties izglītošanas metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot 

izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu 

pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi: 

 sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas 

attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību; 

 veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt 

izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb 

kompetenču attīstību; 

 sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību; 

 sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam 

pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un 

attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību 

pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas 

patriotus; 

 nodrošināt izglītojamo tikumisko audzināšanu- vērtību apliecināšanai un īstenošanai 

izkopjami tādi tikumi kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, 

līdzcietība, mērenība,  savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance; 

 veicināt iestādes personāla un vecāku pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu 

pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecuma posmā. 

 

Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 2018.gadā nodarbināti: 28 darbinieki 

- 14 pedagogi (13,7 likmes) 14 saimnieciskie darbinieki (12,2 likmes). Vidējais pedagogu vecums 

~ 45 gadi, vidējais darba stāžs 20 gadi.  

 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē  strādā 14 pedagogi ar augstāko izglītību un 14 

saimnieciskie darbinieki. Iestādes darbu vienpadsmito gadu vada un par darba drošību atbild 

iestādes vadītāja Ilga Mestere. 

 Par saimniecisko darbību atbild saimniecības pārzine. 

 Par pedagoģisko procesu iestādē atbild metodiķe, kas izstrādā pedagoģisko pasākumu 

plānu, pārrauga tā izpildi, veic pedagoģiskā procesa pārraudzību, organizē ārpusnodarbību 

pasākumus, organizē sadarbību ar novadu izglītības iestādēm, organizē, sagatavo, izstrādā, 

apkopo metodiskus materiālus, organizē pedagogu apmācības kursus.  

         Bērniem ikdienā tiek piedāvāta zināšanu apguve, izmantojot organizācijas formas un 

metodes, prasmju un iemaņu attīstību: latviešu valodā , matemātikā, sociālajās zinībās un ētikā, 

fiziskajā izglītībā un veselībā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā  
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Visas nadarbības tiek organizētas kā integrētās rotaļnodarbības visas dienas garumā. 

            Iestādes darba pārraudzību valsts līmenī nodrošina: IZM, Izglītības kvalitātes valsts 

dienests, pašvaldības līmenī – Varakļānu novada pašvaldība.  

Darba rezultāti iestādes darbā 2018 gadā: 

 iestādi 2017./2018 mācību gadā apmeklēja 104 bērni, skolai tika sagatavoti 24 bērni; 

 bērniem tika nodrošināta droša mācību un rotaļu vide, tika ievērotas visas normas saistītas 

ar bērnu tiesību aizsardzību; 

 bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu;  

 uzlabojās pirmsskolas izglītības satura apguves rezultāti, vecāku attieksme pret bērnu 

audzināšanu; 

 pedagogu profesionālā meistarība paaugstināta kursos, semināros un lekcijās; 

 tiek turpināts pilnveidot metodisko un materiālo bāzi, tiek strādāts pie uzskates līdzekļu 

papildināšanas, 3 reizes mācību gadā tiek organizētas pedagoģiskās sēdes, pēc vajadzības, 

informatīvas  sanāksmes, konsultācijas; 

 katru mēnesi pēc pasākumu plāna tiek organizēti svētki, pasākumi, atklātās nodarbības, 

tiek piedāvāts vecākiem apmeklēt atvērto durvju dienu 1 reizi mēnesī; 

 grupās pedagogi strādā ar bērniem no 1,5 gadiem līdz 7 gadiem, tā nodrošinot adaptēšanās 

laiku, pedagogi var plānot pēctecību bērnu attīstībā, var veiksmīgi papildināt metodisko 

bāzi grupās, atbilstoši vecumposmam; 

 iestāde sadarbojas ar novada muzeju, kultūras namu, bibliotēku, vidusskolu un mūzikas-

mākslas skolu, kopīgi rīkojot dažādus pasākumus, izstādes, koncertus, teātra svētkus; 

 katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskus pasākumus, sporta 

aktivitātes, pārgājienus, visa gada garumā iestādē tiek rīkotas bērnu darbu, bērnu un 

vecāku kopdarbu izstādes, ar saviem darbiem iepriecinām arī novada iedzīvotājus domes 

telpās; 

 iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas: ekskursijas dabā, ekskursijas pa ievērojamām 

kultūrvēsturiskajām vietām novadā, ekskursijas par aktuālo tēmu nedēļā, izlaiduma 

grupas ekskursija pēc iepriekš saplānota maršruta, darbinieku ekskursija. 

Komunikācija sabiedrībā. 

 notiek sadarbība ar Madonas novada pirmsskolnieku grupām, Galēnu pamatskolu, 

Praulienas novada PII “Pasaciņa”, Varakļānu vidusskolu, Murmastienes pamatskolu, 

Varakļānu mākslas un mūzikas skolu, tiek rīkoti koncerti, izstādes, notiek tikšanās ar 

1.klases bērniem un skolotājām,  pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās vidusskolas 

pašpārvalde, 1-4. klašu teātra pulciņš; 

 notiek aktīva sadarbība ar vecākiem - grupu sapulces, kopsapulces, padomes darbs, 

vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, tiek rīkotas lekcijas vecākiem, notiek 

individuālais darbs ar vecākiem, vecāki organizē dažādas tikšanās pēc tēmas, arī vada 

rotaļnodarbības grupās; 

 iestāde aktīvi piedalās dažādos kultūras pasākumos novadā, cieša sadarbība notiek ar 

kultūras namu; 

 tiek veidota sadarbība ar pārējām iestādēm un organizācijām, kas atrodas novadā; 

 iestādē regulāri viesojas viesmākslinieki ar koncertiem un teātra izrādēm. 

 

2018. gada budžeta līdzekļu izvērtējums:  

Prioritātes, pie kurām strādājām 2018. gadā:  

 visu Varakļānu novadā deklarēto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iesaistīšana     

obligātajā sagatavošanā skolai un programmas apguves nodrošināšana; 

 bērnu audzināšanas un attīstīšanas procesa uzlabošana kopumā; 

 pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana; 

 iestādes metodiskās un materiālās bāzes pilnveide, aktīvi piedaloties visiem pedagogiem; 
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 metodisko līdzekļu un materiālu iegāde par valsts un pašvaldības līdzekļiem. 

 

Varakļānu novada domes piešķirtā finansējuma ietvaros veiksmīgi izpildītas iestādes 

funkcijas (iestādi apmeklēja 104 bērns):  

 papildināta materiāli tehniskā bāze;   

 iegādāta interaktīvā tāfele un tās mācību materiāli;  

 iegādāti bērniem mācību līdzekļi, materiāli, literatūra un didaktiskās spēles un rotaļas; 

 atjaunota 2. stāva rotaļu lodžijas grīda, visas grupas  aprīkotas ar jaunām  mēbelēm; 

 tiek turpināts labiekārtot un apzaļumot pirmsskolas teritoriju. 
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2.4. Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un 

tautas jaunrades attīstība 

MURMASTIENES KULTŪRAS CENTRS 

 

Murmastienes Kultūras centrs (turpmāk tekstā, arī - Murmastienes KC) ir vietējā līmeņa 

kultūras centrs, iestāde, kas veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības 

pakapojumu klāstu, nodrošina to pieejamību sabiedrībai, sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti. 

Murmastienes KC atrodas Jaunatnes ielā 14, Murmastienē. 

 Murmastienes KC strādā 5 darbinieki, no kuriem vadītāja, apkopēja un 3 profesionāli un 

izglītoti pašdarbības kolektīvu vadītāji. Murmastienes KC kopā pulcina 41 pašdarbnieku. 

2018.gadā ir sagādāti jauni tērpi gan folkloras kopai, gan jauniešu ansamblim. Ir nodrošināta 

skaņas un gaismas aparatūra, kura arī tiek papildināta, lai kvalitatīvāk nodrošinātu pasākumu 

apskaņošanu. 

 Murmastienes KC tiek rīkoti dažādi pasākumi: gadskārtu ieražu svētki, Valsts svētki, 

piemiņas un atceres dienas, tirdziņi, sporta pasākumi, pasākumi bērniem un ģimenēm. Iespēju 

robežās tiek aicināti arī viesmākslinieki, kā arī citu pagastu pašdarbnieki ar koncertiem, lai 

iedzīvotājiem sniegtu daudzveidīgāku kultūras programmu. Gada sākumā ļaudis tika priecēti ar 

vairākām teātra izrādēm, ko rādīja gan sava novada kolektīvi, gan arī kolektīvi no citiem 

novadiem. Pavasarī vienmēr tiek svinētas Lieldienas, šoreiz uz svinībām uzstāties tika aicināta 

skanīgā Igauņu ģimene. Katru gadu kā tradīcija norisinās mazo vokālistu konkurss “Cālis”. 

Vasaras sezona tika atklāta ar bērnu aizsardzības dienai veltītu koncertu un dažādām aktivitātēm 

bērniem un ģimenēm. Šogad uz vasaras saulgriežiem tika atklāta jauna vieta pasākumiem un 

koncertiem – graviņa blakus strūklakai. Šī vieta noteikti kļūs par pieprasītu pasākumu rīkošanas 

vietu. Kā tradīcija vasarā tiek rīkotas sporta spēles. Rudens un ziemas sezona ir visaktīvākā, kad 

mēnesī notiek vairāki pasākumi: Miķeļdienas tirdziņš ar aktivitātēm, svecīšu vakari, Mārtiņdiena, 

Valsts svētku koncerts, Egles iedegšana, radošās darbnīcas un rūķu pasts, Ziemassvētku koncerts 

un citi pasākumi. 

 Ar kolektīviem aktīvi tiek ņemta dalība novada pasākumos, tiek sniegti koncerti kaimiņu 

pagastam un citur. 

 Iedzīvotāji aktīvi izmanto telpu nomas pakalpojumu- zāli kopā ar virtuvi. 

 2018.gadā sadarbībā ar Dabas pārvaldi tika rīkots velobrauciens uz Siksalas torni, kas 

noteikti tiks turpināts kā tradīcija arī turpmākos gadus. 

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu Murmastienes KC darbību, regulāri tiek veikti remonta un 

uzturēšanas darbi. 
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VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMS 

 

 
 

Varakļānu Kultūras nams (turpmāk tekstā, arī - KN) ir Varakļānu novada pašvaldības 

iestāde, kas izveidota, lai īstenotu likuma “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas 

kultūras jomā. 

KN adrese: 1.maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

KN darbības pamatuzdevumi ir: 

 nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu un nodošanu 

nākamajām paaudzēm; 

 veicināt tautas mākslas kolektīvu darbību KN, tādējādi nodrošinot Dziesmu un Deju 

svētku procesa nepārtrauktību; 

 veidot labvēlīgu vidi tradicionālās tautas mākslas darbībai un jaunradei; 

 nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam novada 

iedzīvotājam, atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm. 

 

KN mākslinieciskā darbība.  

2018.gadā Varakļānu Kultūras namā darbojās 146 pašdarbnieki 8 dažādos amatiermākslas 

kolektīvos. Ar kolektīviem strādāja 7 profesionāli amatiermākslas kolektīvu vadītāji un 2 

koncertmeistari. Pašdarbības kolektīvu sniegumu varēja vērot gan skatēs un konkursos, gan 

koncertos, kuri norisinājās KN, tāpat arī novada pasākumos un sarīkojumos ārpus novada 

teritorijas.  

Visa gada garumā Varakļānu Kultūras nams regulāri rīko dažādus  pasākumus visām 

paaudzēm un interešu grupām, profesionālu mūziķu un mākslinieku sarūpētas 

koncertprogrammas un teātra izrādes. Ģimenēm ar bērniem tika piedāvāta leļļu teātra izrāde un 

filma bērniem (piem. „Džungļu patruļa”). Tika rīkotas radošajās darbnīcas, kurās varēja apgūt 

jaunas prasmes un iemaņas līdzdarbojoties. Pašiem  mazākajiem novada iedzīvotājiem tika rīkoti 

tradicionālie “Sudraba Karotīšu svētki” un “Ziemassvētku eglīte”, kad visi saņēma pašvaldība 

sarūpētās dāvanas. 

Pavisam 2018.gadā kultūras namā notika 73 dažādas aktivitātes, pasākumi un sarīkojumi, 

kurus apmeklēja 11 462 skatītāji un klausītāji (t.sk. – 26 bezmaksas pasākumi ar 6031 

apmeklētājiem un 19 maksas pasākumi ar 3246 apmeklētājiem, kā arī 28 dažādas citas aktivitātes, 
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kuras apmeklēja 2185 Varakļānu novada iedzīvotāji un viesi). 

 Varakļānu Kultūras nams rīkoja un piedāvāja skatītājiem un klausītājiem 

daudzveidīgus pasākumus dažādām gaumēm. Populārākie no aizvadītā gada pasākumiem, ko 

rīkoja Varakļānu KN, ir:  

 sudraba karotīšu un bērnības svētki, uz kuriem aicināja Čučumuižas rūķi;   

 Jaungada sarīkojums senioriem, kad klātesošos priecēja pašmāju pašdarbības kolektīvi un 

draugi; 

 ikgadējais līnijdeju grupu sadancis – karnevāls, kurš kā allaž pulcēja kopā līnijdejotājus 

no vairākiem novadiem; 

 tautas deju kolektīvu sadancis dažādu paaudžu un vecumu dejotājiem, kurā piedalījās 12 

deju kolektīvi, ar 186 dalībniekiem 

 mazo vokālistu koncerts “Varakļānu Cālis – 2018”; 

 foto orientēšanās sacensības „Iepazīsimies - Varakļāni!”, kurā piedalījās 14 komandas 

 koncerts „Dziesmu ceļā” kopā ar Viļānu kori „Alta”, Rēzeknes vīru kori „Graidi” 

 lai svinētu 4.maija svētkus, Varakļānu iedzīvotāji tika aicināti modināt pilsētu „Baltā 

galdauta svētku” rītā, un vakarā vienoties kopīgā lūgšanā par savu valsti un novadu kopā 

ar Sīļukalna KN sieviešu ansambli un kapelu „Augusti”; 

 tāpat ikviens varēja aktīvi līdzdarboties Varakļānu novada svētkos, baudot novada bērnu 

un jauniešu sarūpēto koncertu svētku priekšvakarā, svētku rītā piedaloties eksperimentālā 

ekspedīcijā, tautas velobraucienā, kā arī vērojot vakara kultūras programmu, ar pašmāju 

kolektīvu koncertuzvedumu, Dailes teātra dziedošo aktieru apvienības „Ilga” koncertu un 

viesmāksliniekiem. 

 Jāņu ielīgošanas sarīkojumā Varakļānos, skatītājiem tika piedāvāta izrāde „Līgošanas 

nerātnības” pašmāju aktieru izpildījumā, pēc kuras kopā ar KN folkloras kopu un 

Atašienes deju kolektīvu tika aizdegta kopīgā jāņuguns;  

 tika rīkots šlāgerfestivāls ar vairāku populāru grupu piedalīšanos (“Kreisais pagrieziens”, 

“Crazy Dolls”, brāļi Auzāni, „Vietu nav”) 

 augustā ar plašu programmu tika svinēti Varakļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svētki, kas 

aizsākās jau piektdienas rītā pie KN ar lapsiņas jubilejas ballīti mazākajiem Varakļānu 

iedzīvotājiem. Zemessardzes 56.kājinieku bataljons iepazīstināja ar zemessardzes 

ieročiem un ekipējumu. Vakarā ar teatralizētu koncertu ”Kalniem pāri” kultūras namā 

uzstājās vokālās akadēmijas nometnes „Izdziedi vasaru” dalībnieki. Pēc koncerta visiem 

bija iespēja baudīt skanīgo vokālās grupas „Dižbrāļi” dziedājumu, vērot vietējo entuziastu 

motociklu parādi un noskatīties salūtu, kā arī baudīt svētku torti un  līksmot kopā  ar īpašo  

viesi  -  grupas  „Otra  puse„  solistu N.Pauniņu. Neizpalika  tradicionālās ziedu 

kompozīcijas. Sestdienas rītā visiem bija iespēja baudīt izrādi „Lauvas acenes”, bet vakarā 

savu koncertprogrammu dāvāja Lubānas JDK „Žuburi”. Lustēties Vislatvijas un pilsētas 

svētku zaļumballē aicināja pūtēju orķestris „Dekšāres” un DJ Jānis Balodis. 

 Rudens pusē  pirmo reizi visi tika aicināti piedalīties auto foto orientēšanās sacensības 

„Rudens kauss 2018”, lai iepazītu Varakļānu novadu. 

 gan jauni, gan vecāka gadagājuma varakļānieši kuplā pulkā apmeklēja Lāčplēša dienai 

veltīto sarīkojumu, lai kopīgi sadziedātos koncertā „Dziedu dziesmu Latvijai”, kā arī 

piedalītos Lāpu gājienā un atceres brīdī pie kritušo aizstāvju pieminekļa; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 100-jā gadadienā kopā ar folkloras kopu sveicām 

saullēktu pie KN un vienojāmies kopējā himnas dziedājumā ar kori „Reversium” un 

sieviešu kori „Dzelvērte”. Pēc tam baudījām svinīgo koncertu, kuru sarūpēja pašmāju 

pašdarbnieki un vidusskolas dejotāji; 

 neizpalika arī  Ziemassvētku koncerts ar visu novada KN pašdarbības kolektīvu 

piedalīšanos; 

 arī šogad tika atzīmēts Ziemassvētku gaidīšanas - adventes laiks. Kopīgi tika iedegta 
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pilsētas egle. 

KN tika rīkoti un apmeklētājiem piedāvāti arī citi pasākumi, kā piem., filmas Latvijas 

simtgadei („Nameja gredzens”, „Paradīze 89”, „Blēži”, „Homo Novus”) 

Varakļānu Kultūras nama pašdarbības kolektīvi rīkoja izbraukuma koncertus un teātra 

viesizrādes dažādās Latvijas pilsētās un novados.  

Visa gada garumā Varakļānu Kultūras namā un estrādē viesojās daudz un dažādi 

viesmākslinieki, aktieri, populāri mūziķi un grupas, kuru koncertus un izrādes varēja apmeklēt 

ikviens interesents, tika domāts par atbilstošām programmām gan lieliem, gan mazajiem 

apmeklētājiem, kā piemēram „Dziedu savu dziesmu” (Samanta Tīna, Guntis Veics, Uģis Roze, 

brāļi Puncuļi,), „Es piederu tev- tu man” (grupa „Galaktika”).  

Viens no nozīmīgākajiem šī gada pasākumiem bija KN deju kolektīvu un sieviešu kora 

piedalīšanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kā arī folkloras kopas 

dalība festivālā „Baltica- 2018”. 

Administratīvi saimnieciskā darbība. 

Varakļānu Kultūras nama darbību kopumā vada kultūras nama direktors (1 likme). 

Kultūras nama māksliniecisko darbību palīdz organizēt kultūras pasākumu organizators (0.5 

likmes) un  mākslinieks-noformētājs (0.5 likmes). Kultūras namā strādā saimniecības pārzinis un 

apkopēja.  

Koncertmeistars, biļešu kontrolieris, garderobists un biļešu pārdevējs strādā pēc iepriekš 

sastādīta grafika, nodrošinot pasākumu norisi noteiktajā vietā un laikā.  

Pašdarbības kolektīvu vadītājiem atalgojumu nosaka “Nolikums par Varakļānu novada 

amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību”. 

  

Kultūras nama pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu pārvaldīšana. 

 Kultūras nama budžetu 2018.gadā veidoja:  

 valsts budžets – EUR 7146,96 /tajā skaitā Dziesmu un Deju svētkiem – EUR 4162,96 

Latvijas simtgades zaļumballei – EUR 500.00/  

 pašvaldības finansējums – EUR 146 745.00  

 ieņēmumi no biļešu realizācijas – EUR 8148.00  

 ieņēmumi par tirdzniecību pasākumu norises vietās  - EUR 1624.00      

 ieņēmumi no telpu nomas – EUR 2194.00 

 citi maksas pakalpojumi – EUR 5566.00 

 pārējie ienākumi (ziedojumi) – EUR 1950.00 

Varakļānu Kultūras nama pasākumus atbalsta Varakļānu pilsētas un novada uzņemēji, 

novada pašvaldība. KN sadarbojas ar visām pašvaldības iestādes un regulāri tiek realizēti arī 

dažādi kopprojekti. 

Varakļānu Kultūras nams  sadarbojas ar valstiskajām, privātajām un nevalstiskajām 

institūcijām. 

Kultūras nama telpās darbojas Varakļānu Tautas bibliotēka; Varakļānu pagasta sieviešu 

klubs “Magnolija”; biedrība “Pieaugušo attīstības projekts”; sieviešu invalīdu biedrība 

“Aspazija”. 

Varakļānu Kultūras nama telpas pasākumiem izmantoja gan Varakļānu novada 

pašvaldības iestādes, gan citas organizācijas. 

Kultūras nama telpas tika izīrētas prezentācijām, semināriem, lekcijām, privātiem 

pasākumiem. 
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STIRNIENES TAUTAS NAMS 

 

 

Atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes Muižā. 

2018. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 3 pašdarbības kolektīvi – bērnu garīgās 

mūzikas ansamblis, bērnu amatierteātra grupa, garīgās mūzikas koris „Reversium”. Tautas nama 

zāli saviem pasākumiem izmanto arī draudze, savukārt klasiskās mūzikas koncerti un ziedu 

izstādes notiek dievnamā. Pasākumos piedalās arī blakus esošā pansionāta iemītnieki. Tautas 

nama telpas izīrē ģimenes svinībām, dzimtu saietiem, semināriem, lekcijām un dažādām interešu 

nodarbībām.  

Tautas namā strādā vadītāja, 2 kolektīvu vadītāji, koncertmeistare un apkopēja. 

Pasākumi norisinās skaistās un mājīgās telpās, ir sakopta tautas nama apkārtne, turpinās 

apzaļumošanas un parka teritorijas atjaunošanas darbi. 

Stirnienes tautas namu uztur pašvaldība. Spēks ir vienībā – gadu gaitā, realizējot 

pasākumus, veiksmīgi sadarbojamies ar Varakļānu novada skolām, mūzikas un mākslas skolu, 

novada muzeju, dažādām iestādēm. 

Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība regulāri tiek informēta ar vietējo un 

reģionālo laikrakstu, interneta mājaslapu, 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 18to gadu - Stirnienes Dziedošās dienas, klasiskās mūzikas 

koncerti, Svecīšu vakari un kapusvētki, Ziemsvētku koncerti, labdarības pasākumi. 

Pirms uzsvērt 2018. gada nozīmīgākos notikumus, jāatzīmē, ka Stirnienē turpinās kultūras 

dzīves attīstība dažādos virzienos. 

Pārliecinoši realizēts VKKF atbalstītais Simtgades projekts – VAK “Latvija” koncerts 

“Mirdzi, Stirniene, Latvijas zvaigznājā!”, kopā JVLMA izskanējis saksofonu kvarteta koncerts, 

kā arī komponista Jāņa Lūsēna Latvijas Simtgadē dāvinātais koncerts “Skaņas un noskaņas”. 
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Gadu gaitā izvērsusies veiksmīga sadarbība ar izciliem Latvijas un pasaules 

māksliniekiem – koncertēja komponists Rihards Dubra un maestro Mārtiņš Brauns, kontrtenors 

Sergejs Jēgers, solistes Ilze Grēvele un Ingrīda Balode atskaņoja skaisto J.B.Pergolēzi skaņdarbu 

“Stabat Mater”. 

Veiksmīgi aizvadīti Stirnienes Muižas parka svētki “Izgaismo Latviju!” kopā ar Valsts 

Robežsardzes kori, pūtēju orķestri “Dekšāres”, pašmāju un kaimiņu amatierkolektīviem.  

Koris un solisti piedalījušies labdarības koncertā “Baltā ūdensroze” ar LNO zvaigznēm 

Madonā, Rēzeknes novada garīgo dziesmu festivālā, Latgales Ērģeļu dienu festivālā, bīskapa 

Sloskāna 125. jubilejas pasākumos. Kolektīvi veidoja  Baznīcu nakts pasākumu ar Latgales 

dziedājumiem un aktiera V.Krauzes lasīto novadnieces P.Zalānes dzeju. Koris dziedājis Aglonas 

svētkos, pāvesta Franciska vizitācijā Aglonā, apkaimes radošo kolektīvu pasākumos  

Murmastienē, Dekšārēs, Riebiņos, Līvānos, Varakļānos, apkaimes dievnamos, tuvāko pagastu 

Svecīšu vakaros.  

Kā ik gadus, notika Senioru eglīte, Aizgavēņa pasākums ar folkloras kopām, Jezupa 

dienas amatierteātru izrādes, Lāčplēša diena Kapinieku kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru 

atdusas vietām, sniegts  Adventes un Svētvakara koncerts.  

Stirnienē izskanējuši Jēkabpils vokālā ansambļa “Dižbrāļi”, Aglonas bazilikas kora 

“Assumpta”, Rīgas Magdalēnas draudzes kora un Rīgas Kristus Karaļa draudzes kora, Rēzeknes 

stīgu kvarteta koncerti, veikti vairāki ieraksti, tai skaitā Eiropas Savienības starptautiskā jauniešu 

projekta ietvaros “MUSIC CONNECTS EUROPE”.  

Tautas namā turpinās novadpētnieciskā darbība – tiek vākti materiāli par Stirnienes 

kultūrvēsturi un publicēti raksti. Ir izveidotas izstādes par izcilajiem novadniekiem “Priesterim 

Aloizijam Brokam 120” un “Bīskapam Boļeslavam Sloskānam 125”, metālmākslinieka prof. Jura 

Gagaiņa piemiņas izstāde, mākslinieku apvienības “4 x 4 puses” gleznu izstāde, 

tekstilmākslinieces Mārītes Leimanes darbu izstāde, dievnamā liliju izstāde, apkaimes 

rokdarbnieču veikums izrādīts “Stirnienes simts cimdu pāros”, kur eksponātu skaits pārsniedza 

četrus simtus.  

 

 
“Stirnienes simts cimdu pāri” 

 

Stirnienē tautas namā tika organizēta Tautskola, kuras aktivitātes papildināja LU 

profesores Janīnas Kursītes, dzejnieces Annas Rancānes, priestera dr. Jura Zarāna lekcijas, 

stilistes Māras Brokas un veselīga dzīvesveida speciālistes Laimas Eriņas padomi, interaktīvu 

iedvesmas semināru jauniešiem vadīja RBS profesors Klaudio Rivjera (Argentīna). Zinātniskā 

konference “Vai viegli būt Sloskānam 21. gadsimtā?” pulcināja izcilus akadēmiķus un inteliģenci 

no plašas apkaimes.  
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Izglītība un kultūra savus augļus nes laika gaitā un pēctecībā. Tāpēc patiesi lepojamies un 

priecājamies par mūsu novadniecēm - solistēm Ilzi Grēveli un Guntu Greisli, par viņu spožajiem 

panākumiem Latvijā un pasaulē.  

Par ekskursantu intereses objektu kļuvis Stirnienes Muižas parks un leģendām apvītais 

noslēpumainais, tautā tā dēvētais meteora akmens pie tautas nama.  

2019. gadā plānoti Valsts Simtgades un VKKF atbalstīti projekti, tradicionālie pasākumi 

bērniem un pieaugušajiem – koncerti, izrādes, izstādes, bērnu un jauniešu Dziedošās dienas, tiks 

turpināta sadarbība ar apkārtējo novadu kolektīviem, kā arī meklēti jauni kultūras kontakti un 

realizētas jaunas projektu aktivitātes. 

 

VARAKĻĀNU NOVADA MUZEJS 

 

Varakļānu Novada muzejs ir sabiedrībai pieejama, pētnieciska iestāde, kas dibināta ar 

Varakļānu pilsētas domes lēmumu Nr.810 (protokols Nr.57.1) no 30.01.2001., lai turpinātu 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu saistībā ar Varakļānu pils kompleksa perspektīvo 

izmantošanu. Muzejs ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde. Muzeja finansiālās un 

grāmatvedības operācijas veic pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Muzejs akreditēts līdz 

2019.gada 18.decembrim. akreditācijas apliecība Nr.80AA. 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 un iepazīstināt ar grāfa M. 

Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.   

Mērķi un uzdevumi:  
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 īsteno krājuma politiku: veic krājuma veidošanu un uzskaiti, nodrošina tā saglabāšanu un 

pieejamību, muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas 

valsts aizsardzībā; 

 īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku: veido zinātniskā apraksta kartotēkas un 

datu bāzes, ekspozīciju un izstāžu koncepcijas, publikācijas; 

 īsteno muzeja komunikācijas politiku: veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas 

pamatekspozīcijas un izstādes, uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā muzeja 

mērķauditorijai atbilstošas izglītojošās programmas un citu piedāvājumu; izglīto muzeja 

auditoriju ar muzejpedagoģiskajām programmām, ekskursijām, lekcijām, pasākumiem, 

sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem, pēta sabiedrības viedokli par 

muzeja piedāvājumu, popularizē muzeja piedāvājumu sadarbībā ar Varakļānu Tūrisma 

informācijas centru. 

Muzejā tiek sniegti dažādi maksas pakalpojumi: ekskursijas, gida pakalpojumi, telpu noma 

semināriem, konferencēm, lekcijām, saviesīgiem pasākumiem,  kāzu ceremoniju un kāzu 

mielastiem, muzeja pedagoģiskajām programmām, jaunlaulāto programmām, ekskursijām. 

Bezmaksas pakalpojumi: iespēja iepazīties ar muzeja krājumu studentiem, skolotājiem, 

zinātniekiem, pētniekiem, izstāžu atklāšanas un tematiskie pasākumi visiem interesentiem, 

muzeja pedagoģisko programmu apmeklētājiem, ieeja muzejā bērniem līdz 7 gadu vecumam, bez 

vecāku aizgādības palikušiem bērniem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem mācību gada laikā, 

cilvēkiem ar invaliditāti, grupu vadītājiem, muzeja goda viesiem, citu muzeju darbiniekiem un 

LPMA biedriem ar apliecību. 

Varakļānu Novada muzeja 2018.gada kvantitatīvie rādītāji 

N. p. 

k. 

Krājuma darbs 2018 

plānotais 

2018 

sasniegtais 

Piezīmes 

1.  Pārskata periodā 

inventarizēto  krājuma 

vienību skaits                 

680 131 Strauju kritumu 

pamatojam ar to, ka daudz 

laika aizņēma izpētes 

darbs pie jaunās, 

pastāvīgās ekspozīcijas 

tapšanas, 

nokomplektēšanas un 

iekārtošanas ar krājuma 

materiāliem. 

2.  Konservēto un 

restaurēto priekšmetu 

skaits 

 

2 

 

0 

 

Nebija līdzekļu 

3.  Izmantoto krājuma 

vienību skaits  

900 998  

4.  Kopkatalogā ievadīto 

vienību skaits 

 

680 

 

131 

Atbilstoši pārskata periodā 

inventarizēto krājuma 

priekšmetu skaitam 

5.  No krājuma deponēto 

vienību skaits 

 

70 

 

0 

 

Nebija pieprasījuma 

 Pētniecības darbs plānotais sasniegtais  

1. Priekšmetu skaits, 

kuriem veikta 

zinātniskā 

inventarizācija 

100 23 Nesasniegtais pamatojams 

ar liela apjoma eksponātu 

atlasi jaunajai, pastāvīgajai 

ekspozīcijai 
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2. Publicēto monogrāfiju 

un katalogu skaits 

1  Nebija finansējuma 

 Ekspozīciju darbs plānotais sasniegtais  

1.  Pastāvīgo ekspozīciju 

skaits  

2 2  

2.  Izstāžu skaits muzejā 10 9  

3.  Izstāžu skaits ārpus 

muzeja  

2 0  

 Darbs ar 

apmeklētājiem 

plānotais sasniegtais  

1.  Apmeklējumu skaits 4000 4045  

2.  Novadīto ekskursiju 

skaits 

28 44  

3.  Muzejpedagoģisko 

programmu skaits 

5 4  

4.  Aptaujāto apmeklētāju 

skaits 

150 50  

5.  Ekspozīcijas atvērtas 

apmeklētājiem (stundas 

gadā)  

1952 1948  

6.  Muzejs pieejams ārpus 

regulārā darba laika - 

stundu skaits gadā 

120 16  

 Finansējuma piesaiste plānotais sasniegtais  

1. Iesniegto projektu skaits 2 3 Viens netika atbalstīts 
 

Muzeja krājums. 

Muzeja krājums 2018.gadā tika papildināts par 131 vienībām, t.sk. pamatkrājuma vienību 

skaits - 44. Vērtīgākie eksponāti: glezna Ludviga Anna fon Zīberga Borha  (Mihaela Borha māte), 

ilggadējā Varakļānu katoļu draudzes priestera Antona Boldāna prelāta tērps, I pasaules kara 

šautenes durklis u.c. rakstiskās un materiālās liecības. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 

2018. gada beigās ir 5595 vienības  € 14 006,- vērtībā. Muzeja krājuma esības pārbaude veikta 

363 vienībām. Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopējais skaits ir 5595 vienības. Muzeja 

krājums tika izmantots pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, pētnieciskajam darbam un 

digitālo attēlu izgatavošanai. Kopējais izmantotais krājuma vienību skaits ir 858 vienības. 
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Ludvigas Annas fon Zībergas Borhas portrets 

Kopiju izgatavoja māksliniece Līva Urtāne. 

Zinātniskā darbība. 

Veikts izpētes darbs un sastādīti 4 tematiskie plāni jaunajai, pastāvīgajai, modernizētajai 

ekspozīcijai “Senās godības atspulgs laikmetu griežos” digitālajām programmām : “Warkland”, 

“Novadnieki”, “Borhu dzimta” un “Ebreji Varakļānos” . 

Veikts izpētes darbs un sastādīts viens tematiskais plāns izstādei veltītai Varakļānu 90 gadu 

jubilejai “Mana pilsēta un ļaudis laika šūpolēs”. 

Publicēti divi pētnieciskie raksti par novadniekiem: par A. Garanča un L. Latkovska dzīvi un 

zinātnisko darbību vietējā laikrakstā “Varakļōnīts”. 
 

Ekspozīciju un izstāžu darbs. 

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, 

dažas no tām:  izstāde veltīta Varakļānu pilsētas 90-gadu jubilejai “Mana pilsēta un ļaudis laika 

šūpolēs”, Izstāde “Šūpulis cilvēkbērnam”, Igora Pliča fotoizstāde “Latgalietis XXI gadsimtā”, 

Viļānu biedrības “Atbalsts” dalībnieču rokdarbu izstāde, Varakļānu mākslas skolas audzēkņu 

darbu izstāde 

 

 
Viļānu biedrības “Atbalsts” dalībnieču rokdarbu izstāde. 

 

 
Varakļānu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. 
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Ārpus muzeja izstādes netika eksponētas.  

Pārskata gadā Latvijas 100-gades ietvaros atklāta viena jauna pastāvīgā, modernizētā 

ekspozīcija ”Senās godības atspulgs laikmetu griežos”.  

 

Starptautiska mēroga sadarbība.  

 

 
 

Sadarbībā ar Igaunijas muižskolu asociāciju muzejā tika eksponēta izstāde “From the 

Upper Class to Classrooms” ( Par skolām Igaunijas muižās) . 

 

Uzsākta sadarbība ar katoļu kustības “Pro Sanctitate” Jezuītu misionārēm Latvijā  

konsekrētajām māsām Liliani Bertrand (Beļģija) un Ritu Refalo (Malta). Tika veikta ekspedīcija 

pa grāfa Borha takām Maltā un Gozo salā. Atrasti lietiskie pierādījumi grāfa M.Borha 

zinātniskajai darbībai Gozo salā ( pie Maltas). Uzsākts projekts “LATRUS” sadarbībā ar LPMA 

un Krieviju. 

 

Komunikācija ar sabiedrību. 

 

2018.gadā muzejs bija atvērts sabiedrībai  277 dienas (1948 stundas). Muzeja darbinieki ir 

novadījuši 44 ekskursijas, 13 muzeja pedagoģiskās programmas ( 236 apm.), 7 jaunlaulāto 

programmas (358 apm.). Muzejā ir nolasītas 3 lekcijas, notikuši 6 tematiskie pasākumi. 2018. 

gada muzeja apmeklētāju skaits – 4045 apm., t.sk. dažādas grupas – 1412, skolēni grupās – 730, 

ārzemnieki – 143, pārējās grupas – 923,  Individuālie apmeklētāji – 837 un dažādi apmeklētāji – 

923.  Tika veikta apmeklētāju aptauja lai uzzinātu vispārējo apmeklējuma mērķi un apmierinātību 

ar redzēto. Tika aptaujāti 50 respondenti, 43 no tiem Varakļānu Novada muzeju apmeklēja pirmo 

reizi. 

 
Tematiskie muzeja pasākumi. 

 

LNB projekta “Neredzamā bibliotēka” pasākums 09.03.2018., Muzeju nakts 2018 - 

“Šūpulis” 19.05.2018., Leģendu nakts 2018 Sv. Viktora kapelā, Edgara Kramiņa audzēkņu 

koncerts 02.08.2018., skolēnu izglītojošā programma “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām 

Varakļānos”, Kāzu programma “Ceļš uz titulu”. 
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Infrastruktūra. 

 
Varakļānu Novada muzejs atrodas Varakļānu grāfa Mihaela Borha muižas pilī , kas būvēta 

pēc itāļu arhitekta V.Macotti projekta no 1783.- 1789.gadam. No 1921.gada līdz 1960.gadam pilī 

ir atradusies skola, vēlāk internāts un dzīvokļi pedagogiem. Varakļānu Novada muzejs iekārtots 

pilī un atvērts no 1987.gada 13.septembra. Šobrīd ēka ir Varakļānu novada pašvaldības īpašums. 

Varakļānu muižas pils ir Valsts arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr. 6484. Muzeja 

izmantojamo telpu kopējā platība ir 1597 m2 . Ekspozīciju un izstāžu telpas – 355 m2 , muzeja 

krājuma telpas – 75 m2 , pārējās telpas – 1167 m2 . Ēkai ir 3-fāzu elektrības pieslēgums  Muzeja 

telpām ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības un drošības sistēma,  to apsargā firma SIA 

“Apsargs”. 2018. gadā tika pabeigta ēkas jumta noklāšana ar māla dakstiņu segumu. 

 
Varakļānu muižas pils. Novada muzeja ēka 2018.gada martā. 

 

Informācijas tehnoloģijas. 

 

Kopējais datoru skaits muzejā 2018. gadā – 10 gab. administratīviem mērķiem – 2, 

krājuma uzskaitei – 2, apmeklētājiem – 5, citiem mērķiem – 1. Ir interneta pieslēgums 5 datoriem 

un bezmaksas Wi-Fi.  
 

Muzeja darbinieki. 
 

Muzeja darbā nodarbināti 7 darbinieki: vadītāja, krājuma glabātāja, dokumentu sistēmu 

vadītāja, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja, apkopēja, kurinātājs un 

remontstrādnieks. Trīs muzeja speciālistiem ir augstākā izglītība – Bakalaura grāds, 1 

speciālistam – Maģistra grāds, 3 darbiniekiem vidējā – speciālā izglītība, tsk. vienam no tiem – 

koka amata meistara diploms. 

 

Finasiālie rādītāji. 
 

Muzeja ienākumi gan izdevumi  2018.gadā sastādīja 146908.9 euro.  

Ieņēmumus sastāda pašvaldības budžets – 133039,01 Euro, biļešu ieņēmumi -1969.82 Euro, 

maksas pakalpojumi – 543,69 Euro, ziedojumi – 3556,38 Euro, VKKF piešķīrumi – 7800,00 

Euro. 

Izdevumus sastāda: kārtējie izdevumi pavisam – 81901,39 EUR, t.sk. bruto darba samaksa- 

40998,07, darba devēja VSAOI – 12564.93 EUR, komunālie maksājumi – 134,08 EUR, 

apsardzes izmaksas – 413,04 EUR, pārējās izmaksas – 27791,27 EUR.  Kapitālie izdevumi: 
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pavisam – 65007,51 EUR, t.sk. muzeju priekšmetu pirkumi – 250,00 EUR, citi kapitālie izd. – 

64757.51 EUR.  

 

Finanšu piesaistes projekti :  

 KKF mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” pastāvīgās ekspozīcijas 

“Senās godības atspulgs laikmetu griežos” modernizēšana – saņemtais finansējums 

4800,00 EUR; 

 Varakļānu muižas pils mākslinieciski arhitektoniskā izpēte – finansējums 3000.00 EUR; 

 Projekts “Izpēti senatni” – bez atbalsta. 

 

Nozīmīgākie saimnieciskie darbi 

 Varakļānu muižas pils jumta nomaiņa – 197645.00 EUR (daļējs ELFLA finansējums) 

 Logu izgatavošana un nomaiņa 2.stāva ekspozīcijai (4 gab) – 1400.00 EUR ( muzeja 

budžets); 

 Koridora ieejas durvju izgatavošana un ielikšana – 750.00 EUR (muzeja budžets) 

 

 

MURMASTIENES BIBLIOTĒKA  

 
Murmastienes bibliotēka savu darbu organizē atbilstoši vietējās nozīmes bibliotēku tīkla 

darbības noteikumiem un sniedz iedzīvotājiem informācijas pieeju, nodrošinot bibliotēkas un 

uzziņu informācijas pakalpojumus – tradicionālo informācijas avotu, katalogu, datu bāzu, 

informācijas pārraides un  starpbibliotēku abonementa izmantošanu. Bibliotēkā ir datortehnikas 

un programmatūras nodrošinājums universālai informācijas pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem. Ir izveidots elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina  lietotājus ar ziņām par 

visiem Latvijas bibliotēkās esošajiem informācijas resursiem. Katras pašvaldības publiskās 

bibliotēkas funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra, sabiedriskā saskarsme.  

Murmastienes bibliotēka attīsta un veido bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras 

un sabiedriskās saskarsmes centru un sniedz kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informatīvos pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem, sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, 

piedaloties pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves norisēs. 

Saistībā  ar bibliotēkās pieejamo bezmaksas internetu, bibliotēka šodien pilda ne tikai 

savus primāros uzdevumus, bet arī bankas, pasta, nodarbinātības dienesta, sociālo un daudzas 

citas funkcijas. Bibliotēkā iespējams i-bankā samaksāt rēķinus, elektroniski deklarēt dzīvesvietu, 

datorā uzrakstīt un izdrukāt oficiālas vēstules vai biļetes braucienam uz ārzemēm, nokopēt 

dokumentus. 

Bibliotēka ir atvērta dažādiem ar zināšanu gūšanu saistītiem pakalpojumiem: filmu un 

video demonstrēšanai, lasījumiem un prezentācijām, diskusiju un interešu klubiem, sanāksmēm 

un konferencēm, tikšanās cikliem ar interesantām personībām.    

Bibliotēkas budžets: 

Kopējie izdevumi 13432,00 eiro, t.sk no pašvaldības budžeta  13413,00 eiro, mērķdotācijas no 

valsts budžeta – 0, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem  19,00 eiro (dokumentu  izdruka un 

kopēšana), krājuma komplektēšanai kopā izlietoti 2177,00 eiro, t.sk., grāmatu iegādei izlietoti  

1707 eiro, bet periodikas abonēšanai  470,00 eiro. 

Kārtējie  izdevumi uz 1 lietotāju 59,17 eiro (2017.gadā bija 53,77 eiro). 
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 15165 13065 13432 

Pašvaldības finansējums 15165 13065 13413 

Citi ieņēmumi: 18 19 19 

t. sk. maksas pakalpojumi 18 19 19 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Bibliotēkas izdevumi 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 12108 10733 10931 

Darbinieku atalgojums (bruto) 10682 8567 8754 

Krājuma komplektēšana 1426 2166 2177 

 

Murmastienes bibliotēka ir ieguvusi mūsdienīgu izskatu un ir ērta tās lietotājiem - pagasta 

ļaudīm. Pēc vērienīgiem remontdarbiem dažus gadus atpakaļ bibliotēkas telpas paplašinātas par 

40 kvadrātmetriem. Ir atsevišķa datortelpa, bērnu stūrītis ar piemērotām mēbelēm un plauktiņiem 

grāmatu izvietošanai, maza krātuves telpa un lasītava, kurā katrs apmeklētājs ērti var izmantot 

bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. 

Pārskata periodā remontdarbi netika veikti. Darba apstākļi atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

Datori un internets kļuvis par pieprasītāko bibliotēku pakalpojumu - to izmanto 84%  

apmeklētāju. Zināmai daļai iedzīvotāju bibliotēkas ir vienīgā iespēja izmantot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, kā arī apgūt zināšanas un prasmes darbā ar datoru.  

Bibliotēkai nav savas mājaslapas, bet informācija tiek iesniegta novada domes 

datorspeciālistam, kurš to ievieto novada domes mājaslapā. 

E-prasmju nedēļas ietvaros  tika organizēti datorapmācības kursi ,, Digitālās prasmes 

ikvienam – izglītībai, atpūtai, e-pakalpojumiem”  gan interesentu grupām, gan individuāliem 

apmeklētājiem. Iespēju bez maksas apgūt iemaņas darbā ar datoru un interneta piedāvātās iespējas 

izmantoja 7 pagasta iedzīvotāji. Gada beigās bija redzams, ka arvien vairāk apmeklētāji izmanto 

internetu praktisku un sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, rēķinu apmaksai, e-pastu 

sūtīšanai u.c. 

Bibliotēkā  atskaites gada beigās pavisam ir 9 datori, no tiem 8 apmeklētājiem un 1 

darbiniekam. Lietotāji bez maksas var izmantot datorus ar ātrgaitas interneta pieslēgumu, 

informācijas iegūšanai izmantot abonētās datubāzes  Letonika un News.  Bibliotēka lasītājus 

apkalpo IS ALISE-i.  

Murmastienes bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību. 

Pārskata gadā izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas.  
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Varakļānu novadā darbojas trīs publiskās bibliotēkas. Murmastienes pagasta  iedzīvotājus 

apkalpo viena bibliotēka, kura atrodas pagasta centrā. Bibliotēka apmeklētājiem atvērta četras 

dienas nedēļā.  Lai bibliotēkas pakalpojumi un informācijas resursi būtu ērtāk pieejami lasītājiem, 

bibliotēkas darba laiks  pieskaņots citu šajā ēkā  esošo iestāžu darba laikiem. Tas atbilst lietotāju 

pieprasījumam un vietējā sabiedriskā transporta kustībai, lai bibliotēkas apmeklējums būtu pēc 

iespējas ērtāks attālāko pagasta ciemu iedzīvotājiem. Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, reizi mēnesī  mājās tika apmeklēti tie 

lasītāji, vientuļie cilvēki, kuri veselības  stāvokļa dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku.  

Lasītāju skaits pagasta bibliotēkā – 227 

Lasītāju iesaistīšanas procents –  32%   (2017.gadā tas bija 34%, 2016.g. 37%, 2015.g. 

37%) 

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto dažāda vecuma, profesiju un izglītības līmeņa 

pārstāvji, bet katrs te atrod sev nepieciešamo  pamata vai mūžizglītībai, atpūtai, vaļaspriekam vai 

kādam citam mērķim meklēto. Lasītāju vidū ir  dažādu augstāko mācību iestāžu studenti, vidējo 

mācību iestāžu audzēkņi,  pirmsskolas vecuma bērni, pamatskolas skolēni, zemnieki, ierēdņi, 

pensionāri. 

Bibliotēkā pamatpakalpojumus katrs apmeklētājs saņem par velti. Ar novada domes 

lēmumu noteikta samaksa tikai par dokumentu  izdruku un kopēšanu.  

 Lai gan iepirkts daudz vērtīgu grāmatu, tomēr ir gadījumi, kad pieprasīto izdevumu 

bibliotēkā nav. Katrs bibliotēkas lasītāja pieprasījums tiek reģistrēts atteikumu uzskaites žurnālā  

un iespēju robežās arī apmierināts izmantojot citu bibliotēku krājumus. Šo procesu ļoti atvieglo 

pieeja elektroniskajam katalogam, jo uzreiz var redzēt, ar kuru bibliotēku kontaktēties, lai pēc 

iespējas ātrāk apmierinātu lasītāju pieprasījumu. Šādā veidā no citām reģiona bibliotēkām 

saņemtas 13 grāmatas, citām bibliotēkām izsniegtas 4 grāmatas. 

 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
  

2016 

 

2017 

 

2018.g 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 268 243 227        -9%;  -7% 

t. sk. bērni 97 78 71     -20%;  -9% 

Bibliotēkas apmeklējums 4357 3598 2737     -17%;  -24% 

t. sk. bērni 2085 1417 912      -32%;  -36% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 6711 6562 6428        -2%;  -2% 

t. sk. grāmatas 3674 4063 3915       +11%;  -4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3037 2499 2513     -18%;  +0,6% 

t. sk. bērniem 1165 1217 977        +4%;  -20% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 

37% 34% 32% -3%;  -2% 

t.sk. bērni līdz 18 g.  69% 66% -3% 
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Iedzīvotāju skaits 731 710 711      -3%; + 0,1% 

t.sk. bērni līdz 18g.  113 108 -4% 

 

Ar katru gadu palielinās to ģimeņu skaits, kurās internets pieejams arī mājās un bibliotēkas 

datoru izmantošanas skaits sarūk, taču tas ir pietiekams, jo te pakalpojumu var saņemt bez 

maksas. Kopējais datoru izmantošanas skaits ir  685, t.sk. 331 apmeklējums bērniem līdz 18 gadu 

vecumam. 

 Lasītāji regulāri  izmanto enciklopēdijas un vārdnīcas, tāpat savu lomu informācijas 

sniegšanā spēlē arī bibliotēkā izveidotās 27 mapes (21 tematiskā un 7 novadpētniecības) ar 

kopētajiem materiāliem par dažādiem tematiem: tūrisms, veselībai, dārzkopība, dārzeņkopība, 

netradicionālā lauksaimniecība, Ziemassvētki, Līgo svētki, Lieldienas, Mātes diena, 

Valentīndiena, literatūra, izglītība, kultūra, informācija darba meklētājiem, lauksaimniecība, ES 

fondi, Latvijas prezidenti, Senlietas, Horoskopi, Gaismas pils. Par godu Latvijas jubilejai tika 

izveidota  vēl viena tematiskā mape – Latvijai -100, kas aizvadītajā gadā krietni papildināta. Par  

krājuma jaunieguvumiem sagatavoti  7 jaunākās literatūras apskati. Lasītājiem sniegtas 226  

bibliogrāfiskās uzziņas. 

 Lai veidotos saikne ar vietējo sabiedrību, lai popularizētu bibliotēku un tās piedāvātos 

pakalpojumus un  bibliotēka sekmīgāk veiktu izglītojošo, informatīvo un izklaides funkciju, tiek 

rīkoti dažādi pasākumi, literatūras izstādes, literāri un tematiski vakari, konkursi, pārrunas, 

neklātienes ceļojumi, literatūras lasījumi u.c. Tas piesaista iedzīvotāju uzmanību un apmeklējumu 

skaits aug. 

 Daži no bibliotēkas organizētajiem pasākumiem: 21 literatūras izstāde ( t.sk. bērniem 6), 16 

tematiski, literāri pasākumi, t.sk., bērniem 7. 

Aizvadītais gads bija piesātināts ar Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem un 

bibliotēkas aktivitātes arī bija veltītas šai jubilejai.  

 Murmastienes pagasta bibliotēkas grāmatu krājums uz 2018. gada 31.decembri  – 7737 eks., 

tai  skaitā grāmatas - 6502 (tai skaitā 128 bērnu grāmatas), seriālizdevumi – 1227 eks.,  5 

audiovizuālie resursi 1 nošu izdevums un 2 elektroniskie dokumenti. 

      Grāmatas iegādātas gan izdevniecību izbraukumu laikā Madonas bibliotēkā, gan 

sadarbojoties ar IK ,,Virja”, kuri paši piegādā grāmatas bibliotēkā. 

 Izvēloties izdevumus bibliotēkas krājuma komplektēšanai, vienmēr tiek ņemtas vērā lasītāju 

intereses un pieprasījumus. Bibliotēkas krājumi tiek pilnveidoti, lai tie būtu kvalitatīvi un 

daudzveidīgi. Lasītāji to ir pamanījuši un atzinīgi novērtējuši. 

    Daudzi apmeklētāji bibliotēkā iegriežas, lai palasītu jaunākos preses izdevumus, tāpēc svarīgi 

abonēt laikrakstus un žurnālus visām paaudzēm un gaumēm.  

 Bibliotēkas krājums tika kritiski skatīts un vērtēts, jo pēdējos gados ir pietiekoši finanšu 

līdzekļu, lai krājumu atjaunotu. 2018.gadā no bibliotēkas krājuma izslēgts: 226 nolietotas 

grāmatas par summu 99,79 eiro 173 eksemplāri grāmatu, kuras novecojušas pēc satura, 932 

žurnāli. 2018. gadā krājuma inventarizācija nav veikta. 

 No projektiem (,,Bērnu žūrija”) bibliotēkas krājums tika papildināts tikai ar 5 grāmatām par 

summu 32,98 eiro (vēl 16 grāmatas 136,55 eiro vērtībā iegādātas par pašvaldības līdzekļiem), 

dāvinājumos  saņemtas 5 grāmatas  36,16 eiro vērtībā. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1891 2166 2177 

t.sk.grāmatām 1426 1703 1707 
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t. sk. bērnu grāmatām  310 354 

t.sk.periodiskajiem izdevumiem 465 463 470 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pagastā 

2,59 3,05 3,06 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

 2166 2177 

 

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 473 596 524 

t.sk.grāmatas 194 259 219 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 81 78 66 

t. sk. bērniem 43 79 56 

Izslēgtie dokumenti 201 279 1331 

Krājuma kopskaits 8127 8517 7737 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,55 0,77 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,1 1,37 2,0 

 

 

 

Izvēloties grāmatas krājuma komplektēšanai, tiek domāts arī par bērnu auditoriju. 

Kopējais bērnu literatūras krājums ir 128 eksemplāri. 

Aizvadītajā gadā bērnu literatūras krājums papildināts ar 56 grāmatām. Ņemot vērā to, ka 

jaunieši no 14 gadiem jau lasa  pārsvarā grāmatas no kopējā  krājuma, nevis bērnu literatūru, tad 

iepirkt vairāk bērnu literatūras nav vajadzības, jo tā netiks izmantota. Literatūras nodrošinājums 

uz vienu lasītāju ir 1,8 eksemplāri. 

Ik novembri, nu jau vairākus gadus, bibliotēka iesaistās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai 

veltītos pasākumos. Tika organizētas pārrunas  par mūsu valsts tuvākajiem kaimiņiem, šoreiz tieši 

par Ziemeļvalstīm – Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju, Islandi un Somiju, kā arī trīs interesantām 

ziemeļu teritorijām – Grenlandi, Fēru salām un Ālandu salām. Bija skatāma arī literatūras izstāde 

,,Ziemeļvalstu autoru darbi bērniem”, kuros akcentēta šī gada tēma ,,Varoņi Ziemeļvalstīs” un 

notika krēslas stundas lasījumi par Ziemeļvalstu varoņiem  Piedalījās 7 bērni (7-15g.vecumā). 

       Jau 15.gadu bibliotēka bija iesaistījusies arī lasīšanas veicināšanas programmā 

,,Bērnu žūrija”. Taču ar grāmatu lasīšanu klājas ar katru gadu grūtāk un allaž, kad bērni apmeklē 

bibliotēku, lai pavadītu laiku pie datoriem, nākas atgādināt, ka jāpilda saistības un jāturpina lasīt 

grāmatas no šīs kolekcijas. Bibliotēka iesaistās arī pasākumā par drošību internetā. 

Lai iepazīstinātu pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujošo grāmatu pasauli un rosinātu 

lasīt visu ģimeni kopā ar bērniem, bibliotēka iesaistījās arī lasīšanas veicināšanas programmā 

,,Grāmatu starts”. Šāda aktivitāte patika ne tikai bērniem – arī pieaugušie bija sajūsmā par ideju, 

par dāvanām un pasākumu kopumā, bet, diemžēl, gaidītā efekta nav – tās ģimenes, kuras izmanto 

bibliotēkas pakalpojumus, turpina to darīt, bet ģimenēs, kur grāmata nav prioritāte, tā nekļuva par 

tādu arī pēc pasākuma.                                                                                                                                            
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Atsaucību un interesi izraisa literatūras izstādes, literāri un tematiski pasākumi, konkursi, 

pārrunas, kas veltīti gan svētku dienām, gan ievērojamu cilvēku jubilejām un atceres dienām, gan 

pasākumi ar praktisku ievirzi.   Tieši bērnu auditorijai tika organizētas 7 izstādes un 7 pasākumi, 

3 bibliotekārās stundas.  

Bibliotēkas darbs novadpētniecības jomā paliek tas pats, lai gan ikdienas darbā 

izmantojam modernās informācijas tehnoloģijas. Varbūt ar laiku to varēs veikt jaunā kvalitātē, 

varbūt visus materiālus digitalizēt, bet pagaidām bibliotēkā tematiskajās mapēs turpina krāties 

materiāli par pagastu – par tā ļaudīm, dabu, norisēm sabiedrībā un politikā. Interesentiem 

pieejamas   7 tematiskās mapes, kuru saturs ir ar novadpētniecības novirzienu: ,,Marta Bārbale”,  

,,Teiču rezervāts”, ,,Ievērojami cilvēki Murmastienes pagastā un Varakļānu novadā”, 

,,Murmastienes pagasta ciemi”, ,,Uzņēmēji. Lauksaimnieki”, ,,Pašvaldības iestādes 

Murmastienes pagastā”, ,,Pašvaldību vēlēšanas. Deputāti”. 

     Bibliotēkā ir vieta arī novadpētniecības stūrītim, kas nemitīgi tiek pilnveidots un papildināts. 

Varakļānu novadā iznāk laikraksts ,,Varakļōnīts”, kur tiek publicēti raksti par mūsu novada  

ļaudīm, norisēm sabiedrībā, tradīciju kopšanu, domes darbu. Tas ir arī vērtīgs novadpētniecības 

materiāls, kuru bibliotēka iegādājas, krāj un popularizē. To arī bieži izmanto bibliotēkas lasītavas 

apmeklētāji. 

      Par godu mūsu pagasta ievērojamiem cilvēkiem bibliotēka organizē dažādus pasākumus: 

aizvadītajā gadā tās bija 11 izstādes un  7 pasākumi.  Jau par tradīciju kļuvis atceres pasākums 

,,Tu esi aicināts…” , lai godinātu mūsu novadnieci, dzejnieci un kultūras darbinieci Martu 

Bārbali. Visās izstādēs un pasākumos vienmēr tiek uzsvērts un izcelts tas, kas saistās ar mūsu 

novadu, piemēram, literatūras izstādei ,,Barikāžu janvāris” tiek pievienoti barikāžu dalībnieku 

saraksti un citi materiāli, kas saistās ar mūsu novadu.  

Ar  tādu  pašu pieeju organizēta arī izstāde un pārrunas ,, Lai atceramies, pieminam un 

vēlreiz nepieļaujam (1949.gada 25. marta deportāciju atcerei), ,,Dziesmu un deju svētki Latvijā”, 

kur izstādes materiāliem tika pievienoti arī  vecie albumi un apraksti par to, kad un kādi mūsu 

kolektīvi ir piedalījušies Dziesmu un deju svētkos Rīgā.  

Novadpētniecība, protams, iziet arī ārpus pagasta robežām. Ar pasākumiem tiek atzīmēti 

un pieminēti ievērojami cilvēki, notikumi, iestāžu un organizāciju darbība bijušā Madonas rajona 

robežās. Arvien vēl tiek abonēts un lasīts Madonas reģiona laikraksts ,,Stars” un krāti ievērības 

cienīgi raksti.  Turpinās  iepriekšējā gadā projekta ,,Nākotne sākas šodien” ietvaros iesāktais darbs 

pie materiālu vākšanas un apkopošanas par pagasta lauksaimniekiem. Dažādos pasākumos  tiek 

izmantots pieejamais foto un video materiāls par  mūsu zemnieku darbiem, rūpēm, problēmām, 

zaudējumiem un sasniegumiem. Šie foto un video materiāli tika izmantoti Eiropas dienai veltītajā 

pasākumā.  

        Vislielāko interesi no apmeklētāju puses izraisīja Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls visa 

gada garumā un turpināsies arī nākamajos gados ,,Talanti mums līdzās. Iepazīsim tos!” Gaismā 

tika celti  mūsu pagasta talantīgu cilvēku darbi: gleznas, dažādās tehnikās veidoti rokdarbi, jauno 

– topošo mākslinieku darbi.  

 
Projektu apkopojums 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija 

2018 

VKKF 

 

Varakļānu 

novada 

pašvaldība 

32,98 EUR 

/5 grāmatas/ 

136,55 EUR 

/16 grāmatas/ 

Projektā iesaistīti 23 žūrijas 

eksperti. 

Tas ir labs lasīšanas 

veicināšanas pasākums. 

Atbalstīts 
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Grāmatu starts LNB Atbalsta 

biedrība 

Varakļānu 

novada 

pašvaldība 

175.00 

 

150.00 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas  projektā iesaistīti 

13 pirmsskolas vecuma bērni 

Atbalstīts 

 

 
Madonas reģionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LR Kultūras ministrija, 

Latvijas Bibliotēku padome, Lauku Bibliotēku atbalsta biedrība, SIA TietoLatvia, Valsts aģentūra 

,,Kultūras informācijas sistēmas – tās ir iestādes, no kurām bibliotēka  saņem norādījumus, 

ieteikumus, padomus, konsultācijas, ierosinājumus.  

Sadarbības partneri ir Murmastienes pagasta pārvalde, Varakļānu novada pašvaldība, 

vietējā skola un skolas bibliotēka, novadpētniecības kabineta darbiniece, pagasta kultūras darba 

organizatore, un Madonas reģiona galvenā bibliotēka.  

 

STIRNIENES BIBLIOTĒKA 

      Stirnienes bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura veic vietējās nozīmes bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka atrodas Varakļānu pagastā. 

Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā Stirnienē dzīvo 276 iedzīvotāji. 
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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. 

Arvien svarīgāku vietu ieņem starpbibliotēku pakalpojumi, jo tie spēj nodrošināt 

bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem vai informācijas ar citu bibliotēku 

starpniecību. 

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, bibliotēkas loma arvien pieaug un tā kļūst ne tikai 

par grāmatu krātuvi, bet arī informācijas centru. 

Neatņemama bibliotēkas darba sastāvdaļa ir izstāžu veidošana. Bibliotēkas telpās atrodas 

publiskais interneta pieejas punkts. Bibliotēka strādā Bibliotēku informācijas sistēmā Alise. 

Iestādes akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Kopā ( EUR) 20774 16735 10926 

Pašvaldības finansējums 20756 16728 10923 

Citi ieņēmumi: 18 7 3 

t.sk. maksas pakalpojumi 18 7 3 

t.sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t.sk. VKKF finansējums - - - 

t.sk. citi piešķīrumi - - - 

 

Bibliotēkas izdevumi 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 20774 16735 7028 

Darbinieku atalgojums (bruto) 12782 10166 5258 

Krājuma komplektēšana 1991 1741 1770 
                      

Bibliotēkas finansējums atbilst 2001.gada 25.septembra MK noteikumiem Nr.415 

“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” un nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu.Pārskata periodā bibliotēkā tika veikti remontdarbi, nomainīja segumu nobrauktuvei, lai 

bijušajā skolas ēkā ierīkotā pansionāta iemītniekiem atvieglotu pārvietošanos ar ratiņkrēsliem.  

2015.gadā, piedaloties projektā “ Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu 

novadā”, tika nomainīti divi datori, kas šobrīd ir labā lietošanas kārtībā. 

Līdz ar skolas bibliotēkas likvidāciju, bērnu un jauniešu grāmatu fonds tika pārvietots uz 

vienu telpu. 

Personāls sastāv no viena darbinieka ar 0.5 bibliotekāra slodzi un 0.2 apkopēja slodzi. 

2018.gadā bibliotekāre ir piedalījusies piecos Madonas novada bibliotēkas  rīkotajos semināros 

un kursos. 
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Bibliotēkas pamatrādītāji 

 2016 2017 2018 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 168 134 102 - 23,8% 

t.sk. bērni 43 30 14 - 53,3% 

Fiziskais apmeklējums 2223 1472 1421 - 3,46% 

t.sk. bērni 604 225 41 - 81,7% 

Virtuālais apmeklējums     

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

0 0 0 0 

Izsniegums kopā 4126 3328 3295 - 0,99% 

t.sk. grāmatas 2045 1433 1371 - 4,32% 

t.sk. periodiskie izdevumi 2081 1895 1924 - 1.53% 

t.sk. bērniem 246 124 53 - 57,2% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

57% 45% 37% 20% 

Iedzīvotāju skaits 302 299 276 -7,69% 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periodu, visās pozīcijās rādītāji ir ar mīnus zīmi. Tas 

izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos pašvaldības teritorijā. Izsniegumu skaits 

samazinājies arī tāpēc, ka Stirnienes skola ir slēgta, kā arī, bērni un jaunieši informācijas 

iegūšanai labprātāk izvēlas interneta piedāvājumu.  

       Šajā atskaites periodā periodisko izdevumu izsniegums jau ir krietni lielāks par grāmatu 

izsniegumu, kas liecina par to, ka arvien mazāk iedzīvotāji var pasūtīt periodiskos izdevumus par 

saviem līdzekļiem. 

Galvenās bibliotēkas darba prioritātes 2018.gadā bija lasītāju apkalpošana, darbs ar 

bibliotēkas krājumu, uzziņu un informācijas darbs. 

Bibliotēkā notiek darbs arī ar sociāli mazaizsargāto grupām.  Grāmatas tiek piegādātas 

Varakļānu pansiomātā mītošajiem, kuri paši nevar ierasties uz bibliotēku. Ar sociālo aprūpētāju 

starpniecību grāmatas tiek piegādātas arī vientuļajiem cilvēkiem, kuri dzīvo mājās.  

         Joprojām bibliotēka apkalpo lasītājus arī mājās, pienesot pieprasīto literatūru tiem, kuri 

nevar nokļūt bibliotēkā. 

        Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir izbūvēta uzbrauktuve pie bibliotēkas un arī pārvietošanās 

telpās ir iespējama.  

No 2014. gada elektroniskajā katalogā ir ievadīti visi iespieddarbi. 

         Uzziņu ieguvei tiek izmantots gan bibliotēkas fonds, gan tematiskās izgriezumu mapes, 

kuras vēl arvien regulāri tiek papildinātas ar jauniem materiāliem. Mapēm gan vairs nav tāds 

pielietojums kā kādreiz, jo tagad jau gandrīz viss atrodams internetā. Šobrīd bibliotēkā  ir 

iekārtotas 28 mapes, jaunas netiek veidotas. 

2018. gadā, pateicoties Kultūras Informācijas sistēmai, bez maksas varēja lietot divas datu 

bāzes www.letonika.lv un www.news.lv . 

         Informācijas darbs tiek veikts arī ar literatūras izstādēm. Atskaites periodā bibliotēkā ir 

bijušas izvietotas 22 izstādes. Ar rakstnieku jubilejām veltītajām izstādēm tiek popularizēti viņu 

darbi, atsevišķas izstādes veltītas svētku sagaidīšanai un citām aktualitātēm. 

        Ar pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informāciju interesenti 

iepazīstas tīmekļa vietnēs. 
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Bibliotēkas pakalpojumu jomā ietilpst arī e-pakalpojumi, kurus sāk izmantot arvien vairāk. 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība notiek individuāli, ja tas ir nepieciešams. 

 

2018.gadā periodikas pasūtījumu bibliotēka saskaņoja ar pansionātu, lai netiktu abonēti 

vienādi laikraksti un žurnāli. 
  Lai uzlabotu bibliotēkas pakalpojumus, jaunieguvumi tiek apstrādāti ļoti īsā laikā, ejošāko 

grāmatu pieprasījumi tiek reģistrēti un apkalpoti rindas kārtībā. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi – internets, bezvadu internets, printēšana, kopēšana. Printēšana, 

kopēšana ir maksas pakalpojumi.  

Bibliotēka piedāvā arī konsultācijas. Lietotājiem tiek sniegta palīdzība nepieciešamās informācijas 

atrašanā, kataloga, interneta resursu, dažādu datu bāzu, kā arī internetbankas un e-pasta lietošanā. 

          

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Finansējums krājuma komplektēšanai 1991 1741 1770 

t.sk. pašvaldības finansējums 1973 1400 1770 

Grāmatām 1620 1407 1422 

t.sk. bērnu grāmatām 10 0 0 

Periodiskajiem izdevumiem 371 334 348 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes 

zonā (pašvaldības finansējums) 

6.59/2.61 5.82/2.36 6.41/2.60 

 

Finanšu līdzekļi grāmatu iegādei ir pietiekoši. Tabulas ailē finansējums krājumam uz 1 

iedzīvotāju pirmais skaitlis norāda finansējumu apkalpes zonā, bet otrais – pagastā.  

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi  564 540 444 

Grāmatas  203 165 158 

t.sk. latviešu daiļliteratūra 69 43 139 

t.sk. bērniem 2/30 0/8 0 

Izslēgtie dokumenti 812 693 494 

Krājuma kopskaits 10729 11594 11546 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.22 0.14 0.13 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.35 1.33 1.40 

            

           Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā divas datubāzes – www.letonika.lv un www.news.lv, 

kuras apmaksā Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pašu veidoto datubāzu bibliotēkai nav.  

Stirnienes bibliotēkai galvenā problēma ar krājuma ir mazā apgrozība. Grāmatu fonds nav 

tik vecs, lai to straujāk norakstītu. Tas izveidojies tādēļ, ka tika apvienotas trīs bibliotēkas, kurām 

bija pietiekami līdzekļi grāmatu iepirkumiem un grāmatas bibliotēkās netika dublētas. Grāmatu 

fonds ir viens no lielākajiem reģiona lauku bibliotēkās. 

2018.gadā bibliotēkā bija pieejami 10 dažādi žurnāli un 2 avīzes. 

         Bērni bibliotēku apmeklē kā izklaides un brīvā laika pavadīšanas vietu. Tomēr, bērnu un 

jauniešu vidū brīvā laika pavadīšanas izvēlē aizvien lielāku vietu ieņem viedtālruņi un citas 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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tehnoloģijas, kuras var lietot no jebkuras atrašanās vietas, tādēļ grāmatu lasīšanas popularitāte 

turpina sarukt. 

Galvenie novadpētniecības darba virzieni Stirnienes bibliotēkā ir materiālu vākšana par 

pagasta un novada ievērojamiem cilvēkiem, kas dzimuši, mācījušies vai strādājuši novadā vai 

pagastā (vai viņu vecāki), par pagasta un novada vēsturi un notikumiem; izstāžu veidošana par 

šiem cilvēkiem un notikumiem; pasākumu organizēšana. Pārskata periodā tika sagatavotas divas 

izstādes novadniekiem:Marta Bārbale-85 un Silvija Brice-60 

Bibliotēkā ir iekārtotas 28 novadpētniecības mapes, kuras regulāri tiek papildinātas gan 

ar jaunākajiem materiāliem, gan atlasot norakstāmajos žurnālos. 

Materiāli nav digitalizēti. Tie ir izvietoti atsevišķā plauktā un tiek izmantoti novadniekiem 

veltītajās izstādēs. 

         Stirnienes bibliotēkas izmantotās publicitātes formas – pasākumi, izstādes, informācija 

vietējos preses izdevumos. 

          Par notikušajām bibliotēkas aktivitātēm un pasākumiem lasāmi raksti Varakļānu novada 

laikrakstā “Varakļonīts”.  

Informācija par bibliotēku atrodama: 

 RGB – www.madona.lv/biblioteka 

 Novada mājaslapā – www.varaklani.lv/kultura 

 Bibliotēku portālā – www.biblioteka.lv 

 Kultūras kartē – www.kulturaskarte.lv/bibliotekas 

  Bibliotēkai nav savas mājaslapas, nav arī bloga. Informācijas resursus popularizējoši 

pasākumi aizvadītajā gadā – 22 izstādes: 13 literārās un 9 tematiskās (t.sk. 2 novadpētniecības un 

1bērniem veltīta). 

VARAKĻĀNU TAUTAS BIBLIOTĒKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varakļānu tautas bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta un finansēta kultūras 

iestāde.  

http://www.madona.lv/biblioteka
http://www.varaklani.lv/kultura
http://www.biblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/bibliotekas
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Bibliotēka atrodas Varakļānu kultūras nama 2.stāvā un nav pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos 

vai ar pārvietošanās grūtībām. 

Bibliotēka darbojas tradicionālā veidā – piedāvājot drukātos materiālus – grāmatas un 

periodiku, kā arī audiovizuālos un elektroniskos dokumentus., bibliotēkas krājums ir digitalizēts. 

Bibliotēkā tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve datoriem un internetam, pieejami arī dažādi 

maksas pakalpojumi. 

Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties 

par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības 

locekļiem, neatkarīgi no viņu vecuma, finansiālajām iespējām vai  sociālā statusa. 

Varakļānu tautas bibliotēkas galvenās darba prioritātes 2018.gadā:  

 Darbs ar dažāda vecuma un sociālo grupu bibliotēkas apmeklētājiem, īpašu uzsvaru liekot 

uz bērniem un jauniešiem; 

 Bibliotēkas vizuālā tēla uzlabošana; 

 Sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm. 

Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, pārskata periodā paveiktais: 

 Organizētas aktivitātes dažādām mērķgrupām, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu 

auditorijai – veikta apmeklētāju aptauja par bibliotēkas darbu, dalība “Skaļās lasīšanas 

sacensībā”, pieaugušo apmācības informācijpratībā, dažādas tematiskas un radošas 

nodarbības bērniem, u.t.t 

 Veikti remontdarbi – daļēja apgaismojuma nomaiņa bibliotēkas telpās, gaiteņa 

kosmētiskais remonts, veco grāmatplauktu renovācija. 

 Turpinās veiksmīga sadarbība ar citām novada iestādēm – vidusskolu, muzeju, mūzikas 

un mākslas skolu u.c., aicinot iesaistīties mūsu pasākumos un atbalstot viņējos.  

Pamatinformācija par Varakļānu tautas bibliotēku pieejama gan Varakļānu novada mājas 

lapā www.varaklani.lv, gan Madonas novada bibliotēkas vietnē www.madona.lv/biblioteka/lv, 

gan interneta portālos www.kulturaskarte.lv un www.biblioteka.lv. Informāciju par bibliotēku un 

tās aktivitātēm ievietojam bibliotēkas profilos sociālajos tīklos www.facebook.com un 

www.draugiem.lv.  

 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

 
 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 628 602 638 -4%; +6% 

t. sk. bērni 215 218 218 +1%; bez izm. 

Bibliotēkas apmeklējums 6119 5634 5782 -8%; +3% 

t. sk. bērni 2257 2164 2006 -4%; -7% 

Virtuālais apmeklējums 275 212 240 -23%; +13% 

Izsniegums kopā 10822 10249 9900 -5%; -3% 

t. sk. grāmatas 6886 6562 6148 -5%; -6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3856 3674 3738 -5%; +2% 

t. sk. bērniem 1411 1418 1047 +1%; -26% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

32% 31,5% 34% -0,5%.; +2,5% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*  11,4% 11,6% +0,2% 

Iedzīvotāju skaits 1962 1908 1876 -3%, -2% 

 

http://www.varaklani.lv/
http://www.madona.lv/biblioteka/lv
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/
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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 rādītāji 

 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 846 825 820 

t. sk. grāmatas 452 414 396 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 92 100 86 

t. sk. bērniem 78 103 61 

Izslēgtie dokumenti 599 741 646 

Krājuma kopskaits 11043 11127 11301 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,7 0,7 0,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,2 3 3,1 

 

Bibliotēkā ir pieejamas divas nacionālās datubāzes – Letonika (www.letonika.lv)  un 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv).  

Kā nozīmīgākie pasākumi 2018.gadā atzīmējami: 

 Varakļānu pilsētas 90 gadu jubileja, kuras ietvaros bibliotēkā bija apskatāmi dažādi 

novadpētniecības materiāli par mūsu pilsētas rašanos un vēsturi. Tika novadīti pasākumi 

gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem.  

 2018.gadā ar ļoti labiem panākumiem iesaistījāmies LNB organizētajā “Skaļās lasīšanas 

sacensībā”. 

 Augustā, pilsētas svētku ietvaros, piedāvājām risināt krustvārdu mīklas par Varakļāniem. 

Prieks, ka interesi par to izrādīja gan bērni, gan pieaugušie. Krustvārdu mīklas tika 

piegādātas uz novada pansionātu, citu pašvaldības iestāžu darbinieki tās nesa saviem 

kolēģiem, u.t.t. 

 Novembrī, kopīgi ar mūsu apmeklētājiem, veidojām tautisko cimdu izstādi, piedāvājām 

salocīt svētku lentīti un uzrakstīt vēstuli Latvijai. 

Kopumā 2018.gada laikā bibliotēkā notika 14 tematiskie pasākumi. 

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, Mūzikas un mākslas skolu. Bērni tiek iesaistīti dažādos 

kopīgos pasākumos: notiek izglītojoši izklaidējoši pasākumi (“Skaļā lasīšana”, novadpētniecības 

pasākumi, “Bibliokuģis”), mākslas skolas audzēkņu izstādes bibliotēkā (2018.gadā  – “100 laimes 

atslēdziņas Latvijai”). 

Notiek sadarbība ar Madonas reģiona bibliotēkām – SBA pakalpojums, konsultācijas par 

darbu. Bibliotēku nedēļas ietvaros no Madonas novada bibliotēkas aizņēmāmies spēles “Šķirosim 

atkritumus”, “Riču-Raču” un puzles, lai piedāvātu tās Varakļānu bērniem.  

Jau vairākus gadus vācam un nododam makulatūru “Līgatnes papīrfabrikai”, par to saņemot 

papīru.  

2018.gadā kopīgi ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un mācību centru “Buts” novadījām 

praktisku nodarbību bezdarbniekiem, lai pastāstītu, kādas iespējas darba meklētājiem sniedz 

internets. 

Sadarbībā ar vietējo jauniešu centru, oktobrī bibliotēkā tika noorganizēta seju 

apgleznošanas darbnīca. Tās mērķis bija gaumīgi sagatavot bērnus “Helovīna” izklaidēm. 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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2.5. Veselības aprūpes pieejamība 

SIA VARAKĻĀNU VESELĪBAS APRŪPES CENTRS  

 

Darbības pilnvarojums. 

 Varakļānu novada pašvaldības SIA “Varakļānu Veselības aprūpes centrs” (turpmāk 

tekstā, arī – 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. 

VAC juridiskā un faktiskā adrese – Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

 
Svarīgākie uzdevumi. 
 

VAC īsteno Pašvaldības funkciju – rūpēties par iedzīvotāju ārstniecisko un sociālo 

rehabilitāciju, nodrošinot veselības aprūpes un sociālās aprūpes pieejamību Varakļānu novadā un 

veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.  

Nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Varakļānu novada Attīstības programmā 2014.- 

2020.gadam, kurā VAC ir noteikti šādi mērķi un uzdevumi  

 vidējā termiņa prioritāte -  Veselības veicināšanas pakalpojumu attīstība, rīcības virziens 

4.1: 

 4.1.1. uzdevums. Paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; 

 4.1.2. uzdevums Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru; 

 4.1.3. uzdevums. Paplašināt informāciju par pakalpojumiem. 
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SIA “Varakļānu Veselības aprūpes centrs” darbojas stratēģiski svarīgā nozarē – veselības 

aprūpē, kas ir viena no pamatvajadzībām ne tikai indivīdam, bet arī visai sabiedrībai kopumā.  

VAC nākotnes redzējumā ir uz pacientu un apmeklētāju orientēta, uz veselības profilaksi 

vērsta pašvaldības institūcija, kas nodrošina profesionālu un kvalitatīvu medicīnisko un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.  

 

Darbības mērķis 

 

 Nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi, atbilstoši LR MK apstiprinātai veselības 

aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu; 

 Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēti 

Latvijas republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles 

departamentā. 

VAC veic no pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu - rūpēties par iedzīvotāju 

medicīnisko un sociālo rehabilitāciju, kā arī nodrošina medicīniskās aprūpes pieejamību savas 

pašvaldības ietvaros.  

  Sabiedrībā strādā 7 ārsti, kuri nodrošina sekundāros ambulatoros pakalpojumus  veselības 

aprūpē,  Sabiedrības galvenais pakalpojumu pircējs ir valsts – Nacionālā veselības dienesta 

(NVD) personā. 2018.gadā NVD apmaksāja pakalpojumus vairāk kā 65 000 euro apmērā.  

Atbilstoši iestādes plānam un saskaņā ar līgumu par sekundārās ambulatorās veselības 

aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Nacionālais veselības dienests maksā no valsts budžeta, 

2018.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.  

Darbojas zobārstniecības kabinets, kurā strādā zobārsts un zobu higiēnists. Noslēgts līgums 

ar Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. 

Pārtraukta laboratorijas darbība, kas nebija ekonomiski izdevīga, pie tam laboratorijas 

pakalpojumi nav samazināti, tos nodrošina centralizēti pie ģimenes ārstiem. 

2018.gadā veikti 1758 rentgendiagnostikas izmeklējumi, 742 ultraskaņas diagnostikas 

izmeklējumi, 768 ārstniecības manipulācijas dienas stacionārā, 1370 fizikālās medicīnas 

manipulācijas kā arī speciālistu konsultācijas. 

Lai palielinātu pieeju pakalpojumu saņemšanai, 2018.gadā organizēta mobilās diagnostikas 

pieņemšana mamogrāfijai. Veiksmīgi teik turpināta sadarbība ar Valsts asinsdonoru centru. 

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. 

Sociālajā aprūpē vienlaicīgi 2018.gadā tika nodrošinātas 40 gultasvietas. Cenšamies, lai 

sociālā institūcija nodrošinātu ne tikai nepieciešamo medicīnisko aprūpi, bet arī mājīgumu, 

pasākumu apmeklēšanas iespējas u.c. 

2018. gadā turpināta sadarbība ar labdarības biedrību NSUS (no sirds uz sirdi), šis 

sadarbības ietvaros Varakļānu VAC piedalījās projektos “Enģeļu pasts”, “Vēstuļu talka”, 

“Ziemsvētku vecīša darbnīca”, sagādājot sociālās aprūpes klientiem vajadzīgas lietas un arī 

patīkamus pārsteigumus. 

Tāpat noteik regulāra sadarbība ar novada izglītības un kultūras iestādēm, rīkojot centrā 

koncertus un pasākumus.  
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2.6. Sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

VARAKĻĀNU NOVADA PANSIONĀTS “VARAVĪKSNE” 

 

 Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne” (turpmāk – 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. 

Pansionāts darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumu, likumu 

“Par pašvaldībām”, MK 2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sociālo 

pakalpojumu sniedzēju darbību. 

Pansionāta darbības mērķis – nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar 

invaliditāti (turpmāk – Klienti) pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo 

rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. 

Pansionāta galvenais uzdevums ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos  

personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem 

spēkiem. Šai nolūkā pansionāts nodrošina klientiem: 

 ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju; 

 dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs; 

  neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, kā arī reģistrāciju pie ģimenes ārsta un 

klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi; 

 nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli; 
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 veļu, apģērbu, apavus; 

 kultūras un atpūtas pasākumus; 

 garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un pansionāta iespējām; 

 palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā. 

2018. gadā Pansionātā plānotas 18 vietas. Pakalpojums tika sniegts 21 klientam. Pārskata gadā 

tika nodarbināti 14 darbinieki uz 12 amata likmēm. 

Pildot savas funkcijas un uzdevumus, pansionāts sadarbojas ar Varakļānu novada pašvaldības 

iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām personām. 

 2018. gadā turpinās sadarbība ar NSUS labdarības biedrību, piedalījāmies projektos “Eņģeļu 

pasts”, “Vēstules un kartiņas” un “Dzimšanas diena.” 

Veiksmīga sadarbība pansionātam ir ar Stirnienes Tautas namu un Stirnienes Svētā 

Laurencija Romas katoļu baznīcu, reizi mēnesī pansionāta notiek Svētās Mises. 

Lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti un nezaudēt sociālās funkcionēšanas spējas, tiek 

veikti atbilstoši pasākumi gan grupās, gan individuāli. Tiek sniegts atbalsts klientu sociālo 

problēmu risināšanā, klienti tiek nodrošināti ar ikdienā nepieciešamajām lietām un priekšmetiem. 

Tiek svinēti dažādi valsts svētki, piemiņas dienas, klientu dzimšanas dienas, apmeklēti publiskie 

pasākumi un ar nodarbībām aizpildīta iemītnieku ikdiena. Visgaidītākie svētki ir Lieldienas, Jāņi 

un Ziemassvētki, kuros dalību ņem dažādi novada pašdarbnieku kolektīvi, kā arī tiek sniegts 

atbalsts arī no labdarības organizācijām.  

Pansionāts finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar Varakļānu novada domes 

apstiprinātu budžetu pamatojoties uz 22.02.2018. Varakļānu novada domes sēdes protokolu Nr. 

2.4 “Par Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” iemītnieku uzturēšanās izmaksām”. 
 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SOCIĀLAIS DIENESTS 

 

Varakļānu novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā, arī - Dienests) ir  

Varakļānu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbība notiek Varakļānu pilsētas, 

Murmastienes pag. un Varakļānu pagasta administratīvajā teritorijā. Dienests savā darbībā ievēro 
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Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Varakļānu  novada domes saistošos 

noteikumus un lēmumus. 

Dienesta darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu 

praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt 

pašiem sev. Tāpēc galvenā Dienesta funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības. Dienestā klientus apkalpo 2 sociālā darba 

speciālisti. 

Dienesta darbībā - sociālie pabalsti un sociālie pakalpojumi tiek finansēti gan no 

pašvaldības budžeta, gan valsts līdzekļiem. Atbilstoši likumdošanā noteiktajām funkcijām, 

Dienests: 

 koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 

novada iedzīvotājiem;  

 veic finanšu uzraudzību un atskaitās par finanšu izlietojumu novada domei un LR  

ministrijām; 

 nodrošina metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības  un 

sociālo pakalpojumu jomā. 

 

Dienestu vada vadītāja, kuras pakļautībā strādā deviņi darbinieki. Trīs sociālā darba 

speciālisti, no kuriem  vienam ir pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, otram ir pirmā 

līmeņa augstākā sociālā pedagoga izglītība. Dienesta pakļautībā ir Alternatīvās aprūpes centrs, 

kura darbību nodrošina pieci sociālās aprūpes speciālisti un psihologs. Visi darbinieki regulāri 

apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un izglītojošos seminārus. Darbs ar klientiem tiek 

organizēts pēc klientu pieprasījuma principa: 

 sociālā palīdzība; 

 darbs ar ģimenēm un bērniem; 

 darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti; 

 darbs ar cilvēkiem, kas nonākuši atkarībās; 

 darbs ar personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām. 

 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums pašvaldības sociālajam dienestam 

nosaka divus galvenos darbības virzienus: sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu. Varakļānu novada pašvaldība nodrošina šādus sociālās palīdzības pabalstus 

pašvaldībā:  

1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;  

2. dzīvokļa pabalsts;  

3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;  

4. citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.  

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju 

atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un tiek realizēts kā: 

1. sociālais darbs; 

2. sociālās aprūpes mājās pakalpojumi; 

3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā; 

4. asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti. 

Dienestā kopš 2010.gada notiek sociālās palīdzības administrēšana ar programmu SOPA un 

PERS pakāpenisku uzlabošanu un iespēju izmantošanu. 

 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājums un finansiālais izlietojums. 
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Lai saņemtu palīdzību, klientam jāgriežas Dienestā pie sociālā darba speciālista ar 

iesniegumu. Kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtējot personas vai ģimenes individuālās 

vajadzības un pieejamos resursus, Dienests vienojoties pieņem lēmumu par piemērotāko 

palīdzības veidu.  

 

     Varakļānu pašvaldība budžeta izdevumos sociālā atbalsta pasākumiem 2018. gadā izlietojusi 

kopā -EUR 96466, (skatīt  tabulu). 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

 

2016.gads 

mērvienība 

EUR 

2017.gads 

mērvienība 

EUR 

2018.gads 

mērvienība 

EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā 

atbalsta pasākumiem 88876,91 

78346,84  

96466,12 

no 

tā 

sociālā palīdzība 33642,83 36486,04 60128,8 

no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie (pirktie) 

sociālie pakalpojumi 5781,37 

 

4844,94 

 

5348,14 

citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem 49452,71 

 

37015,86 

 

30989,18 

Pašvaldības sociālā dienesta 

uzturēšanas izdevumi 102575,81 

120452,56 120935,02 

Pašvaldības nodrošināto sociālo 

pakalpojumu sniedzēju institūciju 

uzturēšanas izdevumi 

 

65269,21 

 

 

34389,03 

 

 

 

 

52516,08 

 

  

2018. gadā Varakļānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību, kā  

trūcīgās  ir saņēmušas 229 personas (134 ģimenes kopumā). No kurām 88 personas ir 

nepilngadīgās personas, t.sk. bērni ar invaliditāti 12. No darbspējīgo personu skaita 79 strādājošas 

– 4 personas, nestrādājošas – 75 personas, pilngadīgas personas ar invaliditāti un pensijas - 62 

personas (skatīt tabulu). 

 

Pašvaldības sociālā pabalsta saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva  

 Mērvienība 2017.g 2018.g. 

Ģimene, kurā ir bērni un viena vai 

vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 3965,13 1727,92 

ģimenes ģimeņu sk. 40 27 

personas ģim. personu sk. 94 84 

Ģimene, kurā ir bērni un nav 

nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 4395,57 1342 

ģimenes ģimeņu sk. 4 2 

personas ģim. personu sk. 19 14 

Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena 

vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas 

izlietotie līdz. euro 7612,4 6733,1 

ģimenes ģimeņu sk. 26 22 

personas ģim. personu sk. 33 26 
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Ģimene, kurā nav bērnu un nav 

nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 6810,5 5062,05 

ģimenes ģimeņu sk. 38 33 

personas ģim. personu sk. 39 37 

 

2018. gadā Varakļānu novada pašvaldībā   izlietoti: EUR 6347,65 pabalsta  GMI līmeņa 

nodrošināšanai,  EUR 7330 dzīvokļa pabalstam, EUR 18462 vienreizējam pabalstam ārkārtas 

situācijā nonākušajiem un EUR 26801,73 citos tiesību aktos noteiktajos sociālās palīdzības 

pabalstos. Pie citiem aktos noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem pieder: pabalsts bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – EUR 

3879,53, pabalsts audžuģimenēm- EUR 22922,20 un pabalsts veselības aprūpei -EUR 797,42. 

Sadarbojoties ar Biedrību Latvijas Sarkanai Krusts Madonas komiteju un piedaloties ES 

programmas ,,Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām personām 

2014- 2020. gada plānošanas periodā” Dienestā tika izdalītas 810 pārtikas un 69 higiēnas  

komplekti. Piešķirtas 20 skolas somas. Izdoti 11 bērnu pārtikas un higiēnas komplekti. Reizi 

ceturksnī personām tika organizēti informatīvi pasākumi, par veselīga dzīves veida organizēšanu 

ikdienā. 

Aprūpes mājās pakalpojums novadā nodrošina Alternavīvā aprūpes centra Mobilā 

aprūpes grupa. Pakalpojums paredzēts vientuļām pensijas vecuma personām un vientuļām 

personām ar invaliditāti, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma un funkcionālo 

traucējumu dēļ. Mobilajās aprūpes grupas darbu nodrošina 4 darbinieki ar atbilstošu izglītību (3 

aprūpētāji un 1 ar medicīnisko izglītību). Kopumā gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika 

nodrošināts 48 pensijas vecuma personām, no kurām 8 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. 2018.gadā iestādi ir apmeklējuši vairāk kā 72 Varakļānu novada iedzīvotāji 

(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumus. Pakalpojums ir 

kļuvis ļoti pieprasīts, apmeklētāju pieraksts veido rindu jau 1 mēnesi uz priekšu. Pensionāru 

biedrība un invalīdu biedrība rīkojusi savus izglītojošos un izklaides pasākumus, uzņemti ciemiņi 

no citām pašvaldībām. Dienests piedalās humānās palīdzības organizēšanā un tās nogādāšanā pēc 

nepieciešamības. 

  Ar psihologa pakalpojumu Dienestā tika nodrošināts atbalsts 6 ģimenēm ar bērniem un 8 

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.  Divām personām ir 

pieņemts lēmums par ievietošanu specializētos pansionātos personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi Varakļānu novada pašvaldībā tika nodrošināti 

sadarbībā ar SIA ,,Varakļānu veselības aprūpes centrs” un  Varakļānu novada veco ļaužu 

pansionātu ,,Varavīksne”. Kopumā pakalpojums tika nodrošināts pašvaldības 66 iedzīvotājam.   

No 2018. gada janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti 

pašvaldībās, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 942 ,,Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā” var saņemt asistenta pakalpojumus dzīvesvietā. Asistents  paredzēts 

cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem. Dienestam, slēdzot uzņēmuma līgumus, tika 

nodrošināti 17 personām asistenta pakalpojumi. 

Ņemot vērā sadzīves apstākļu pasliktināšanos daudzās ģimenēs, vecāku nolaidības un citu 

situāciju pasliktinošus apstākļus konstatējot paredzams, ka turpmākajos gados var nākties 
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saskarties ar lielāku skaitu bērnu, kuriem būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. 2018.gadā 

sadarbība notika ar 5 audžuģimenēm, no kurām 2 ir reģistrētas Varakļānu pašvaldībā. 
     
 Dienests savai darbībai 2019.gadam ir izvirzījis vairākus uzdevumus:   

 attīstīt atbalstu ģimenēm ar bērniem- meklējot resursus  sociālajam darbiniekam darbam 

ar ģimenēm un bērniem vai sociālajam pedagogam; 

 regulāri informēt pašvaldības iedzīvotājus ar informāciju Varakļānu mājas lapā www.varaklani.lv  

un  vietējā  laikrakstā; 

 nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu jomā. 
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2.7. Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietu, kā arī ar 

audžuģimenēm saistīto jautājumu kārtošana 

VARAKĻĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA 

Varakļānu novada bāriņtiesā (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 2018.gadā  darbu turpina  

organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Dalecka.  

Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, savas kompetences ietvaros  sadarbojas  ar 

sociālo dienestu, valsts probācijas dienestu, valsts policiju, skolām, pirmsskolas izglītības 

iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām, Labklājības ministriju, Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošu personu 

intereses. Bāriņtiesa, veicot notariālās darbības, sadarbojas ar zemesgrāmatām, notāriem, 

juristiem, Tieslietu ministriju.  

2018.gadā bāriņtiesa pieņēmusi divdesmit astoņus (28) lēmumus. No tiem četri (četri) 

lēmumi pieņemti saistībā ar vecāku aizgādības jautājumiem. Viens (1) lēmums pieņemts par 

aizgādības tiesību pārtraukšanu, vecākiem, kuri nepilda vecāku pienākumus, rada apdraudējumu 

bērna veselībai un dzīvībai. Viens (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, diviem (2) vecākiem 

2018.gadā netika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības, jo viņi nepildīja bāriņtiesas lēmumus. 

Vienam (1) vecākam tika pārtrauktas aizgādības tiesības un bērni tika ievietoti 

audžuģimenēs. 

2018. gadā ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenēs ) kopumā atradās sešpadsmit 

(16) bērni no astoņām (8) ģimenēm.  

2018.gadā bāriņtiesa pārrauga piecu (5) aizbildņu darbību pār sešiem (6) aizbildnībā 

esošiem bērniem un 6 (sešu) audžuģimeņu darbību pār 10 bērniem.  

2018.gadā bāriņtiesa pārrauga divas (2) ģimenes Latvijā, kurās vecāki devušies ilgstošā 

darbā uz ārvalstīm.  

2018.gadā bāriņtiesā tika iesāktas divas (2) lietas par nepilngadīgā bērna ar audzināšanu 

saistīta sociālā pabalsta maiņu, par nepilngadīgā bērna uzvārda maiņu un lieta par aizgādņa 

iecelšanu mantojumam.  

Bāriņtiesa veic bērnu mantas pārraudzību līdz pilngadībai (10) desmit ģimenēs. 

Varakļānu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas sešas (6) audžuģimenes, kuras savās 

ģimenēs ir uzņēmušas piecus (5) Varakļānu novada bērnus. Sadarbībā ar Kārsavas novada 

bāriņtiesu 2018.gadā bāriņtiesa turpināja sekot viena (1) bērna dzīves apstākļiem, bērna 

audzināšanai un aprūpei audžuģimenē Malnavas pagastā. Sadarbībā ar Ciblas novada bāriņtiesu, 

bāriņtiesa veic pārraudzību vienam (1) bērnam audžuģimenē ievietotam Felicianovas pagastā. 

Sadarbībā ar Krustpils novada bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār vienu (1) audžuģimenē 

ievietotu bērnu, sadarbībā ar Daugavpils  bāriņtiesu,   bāriņtiesa veic pārraudzību pār trīs (3) 

bērniem. Novadā 2018.gadā audžuģimenes statusu ieguvušas divas (2) audžuģimenes, kurās 

ievietoti četri (4) bērni. 

Bāriņtiesa pārrauga sešu (6) aizgādņu darbu pār sešām (6) aizgādnībā esošām personām.  

2018.gadā pieņemti  lēmumi par bērnu nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā 1 

(vienam) bērnam.  

Bāriņtiesa izsniegusi četras (4) bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu apliecības.  

Bāriņtiesa nosūtījusi pie psihologa uz konsultāciju septiņus (7) bērnus.  

2018.gadā iesāktas četras (4) lietas par bērnu personisko tiesību un interešu aizstāvēšanu 

vardarbības gadījumos.  
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Pārstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, bāriņtiesa 2018.gadā 

piedalījās  vairākās sēdēs Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Jelgavas tiesās.  

Sastādīti vairāki prasības pieteikumi Uzturlīdzekļu garantijas fondam par maza apmēra 

prasībām par uzturlīdzekļu piedziņu.  

Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par piecām (5) ģimenēm, kurās netiek 

pienācīgi nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.  

Bāriņtiesas lietvedībā atrodas viens simts vienpadsmit (111) aktīvas lietas, no tām 

pārskata gadā ierosinātas vienpadsmit (11) lietas. Nav iespējams detalizēti uzskaitīt ikdienā 

paveikto darbu – veiktās sarunas ar klientiem, protokolus par saņemto informāciju, pieprasītās un 

saņemtās informācijas izvērtēšanu un apstrādi, dzīvesvietas apsekošanas aktus un sarunu 

protokolus.  

Bāriņtiesa Civillikuma un Bāriņtiesu likuma 61.panta noteiktajos gadījumos, Varakļānu 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gadā 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 pašvaldības kasē. 2018.gadā bāriņtiesa sava novada teritorijas iedzīvotājiem 

izdarījusi 205 (divi simti piecus) apliecinājumus un pildījusi citus Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus. Bāriņtiesā 2018.gadā tika veiktas notariālās darbības: sastādīti vai atsaukti 8 (astoņi) 

testamenti, sastādīti 43 (četrdesmit trīs) nostiprinājuma lūgumi, sagatavotas 34 (trīsdesmit četras) 

pilnvaras, apliecināti 80 (astoņdesmit) iesniegumi un vienošanās, apliecināti 24 (divdesmit četri) 

līgumi un citu darījumu dokumenti, kā arī tika apliecinātas kopijas un paraksti, sagatavoti 

darījuma akta projekti, sastādīti mantojuma akta saraksti un citi dokumenti.  

Pārskata gadā netika pārsūdzēts neviens bāriņtiesas lēmums.  

Bāriņtiesas darbinieki regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus, kā arī 

elektroniski apstrādā iegūto informāciju, izmantojot dažādas informācijas sistēmas programmas 

(NPAIS; PERSONAS; DZIMTSARAKSTI; NiNo; NekIp; AGIS u.c). 
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2.8. Finanšu resursi 

Varakļānu novada  pašvaldības 2018. gada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance euro) 

 

Nr.p

.k. 
  

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Uz pārskata gada 

beigām 

   

1. Aktīvi: 9 279 135 11 501 319    

1.1. 

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 8 738 585 10 848 782    

1.2. 

Apgrozāmie 

līdzekļi 540 550 652 537    

           

2. Pasīvi: 9 279 135 11 501 319    

2.1. Pašu kapitāls 7 485 414 7 194 095    

2.2. Kreditori 1 793 721 4 307 224    

       

2018. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 11 501 319 EUR, salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma palielinājusies par 2 222 184 

EUR. 

                                 Varakļānu novada pašvaldības pārskats 

                              par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (euro) 

 

       

Nr.p

.k. 
  2016. gada 

izpilde 

2017. 

gada 

plāns 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

plāns 
2018. gada 

izpilde 

1. 

Ieņēmumi 

kopā 3 005 678 

3 191 

372 3 280 585 3 214 466 3 363 472 

1.1. 

Nodokļu 

ieņēmumi 1 271 686 

1 345 

461 1 422 694 1 414 056 1 464 530 

1.2. 

Nenodokļu 

ieņēmumi 11 935 4 580 36 367 5 820  32 831 

t.sk. 

procentu 

ieņēmumi par 

kontu 

atlikumiem, 

finanšu 

ieņēmumi 0 0 129 0 3 274 

  

valsts un 

pašvaldību 

nodevas, kuras 

ieskaita 

pašvaldību 

budžetos 4 417 4 480 6 357 5 720 8 459 

  

sodi un 

sankcijas 136 100 266 100 518 
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pārējie 

nenodokļu 

ieņēmumi 399 0 1 116 0 322 

 

Ieņēmumi no 

pašvaldības 

īpašuma 

pārdošanas 6 983 0 28 499 0 20 258 

1.3.  

ieņēmumi no 

budžeta iestāžu 

sniegtajiem 

maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 157 726 149 100 153 594 179 546 177 210 

1.4. 

Saņemtie 

maksājumi- 

transferti 1 564 331 

1 692 

231 1 667 930 1 615 044 1 688 901 

2. Izdevumi kopā 2 973 967 

3 772 

506 3 501 903 3 590 727 3 469 853 

2.1. Atalgojumi 1 498 412 1697 435 1 602 939 1 670 059 1 637 952 

2.2. 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 406 450 487 946 462 122 476 479 463 511 

2.3. Komandējumi  1 740 1 819 1 363 2 398 1 587 

2.4. 

Pakalpojumu 

apmaksa 406 601 422 994 346 134 408 570  371 743 

2.5. 

Materiālu, 

energoresursu, 

ūdens un 

inventāra iegāde 283 734 328 084 311 734 343 224 320 750 

2.6. 

Izdevumi 

periodikas 

iegādei 1 683 1 664 1 653 1 689 1 666 

2.7. 

Maksājumi par 

aizņēmumiem 

un kredītiem 5 556 3 490 2 770 2 325 2 321 

2.8. 

Sociālie 

pabalsti, 

subsīdijas 90 882 114 628 109 575 128 567 124 634 

2.9. 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 115 057 115 835 115 824 141 038 141 036 

2.10. 

Kapitālie 

izdevumi 149 113 585 570 535 094 399 191 388 918 

2.11. 

Budžeta iestāžu 

nodokļa 

maksāj.- PVN 14 739 13 041 12 695 17 187 15 735 

3. Finansēšana 31 711 

(581 

134) (221 318) (376 261) (106 381) 
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Varakļānu novada pašvaldības pārskats par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu 

(euro) 

   

 

    

Nr.p

.k. 
  2016. gada 

izpilde 

2017. 

gada 

plāns 

2017. 

gada 

izpilde 

2018. gada 

plāns 

2018. gada 

izpilde 

1. 

Ieņēmumi 

kopā 136 431 132 800 137 282 1 206 895 1 220 931 

1.1. 

Nodokļu 

ieņēmumi 6 622 3 000 7 482 5 000 19 036 

1.2. 

Nenodokļu 

ieņēmumi 0 0 0 0 0 

1.3. 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi 9 0 0 0 0 

1.4. 

Valsts budžeta 

transferti 129 800 129 800 129 800 1 201 895 1 201 895 

2. Izdevumi kopā 128 862 202 891 186 789 2 444 583 2 360 442 

2.1. Atalgojumi 20 312 22 949 22 929 19 802 13 710 

2.2. 

Sociālās 

apdrošināšanas 

obligātie 

maksājumi 5 516 6 820 6 815 6 428  3 958 

2.3. 

Pakalpojumu 

apmaksa 69 865 80 155 80 067 21 260  19 904 

2.4. 

Materiālu, 

energoresursu, 30 181 26 770 22 374 56 150 50 031 
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ūdens un 

inventāra iegāde 

2.5. 

Budžeta iestāžu 

nodokļa maksāj. 

DRN 2 127 2 500 2 338 3 000 2 726 

2.6. 

Kapitālie 

izdevumi 861 63 697 52 266 2 337 943 2 270 113 

         

3. Finansēšana 7 569 (70 091) (49 507) (1 237 688) (1 139 511) 

 

     

Varakļānu novada  pašvaldības pārskats par saņemto ziedojumu un dāvinājumu  

līdzekļu izlietojumu (euro) 

 

Nr.p

.k. 
  2016.gada izpilde 2017.gada izpilde 2018.gada izpilde 

1. 
Atlikums uz 

gada sākumu 
17 420 18 236 2 971 

2. 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
0 0 0 

3. 

Saņemts gada 

laikā kopā 
7 012 3 128 6 549 

3.1. 

No iekšzemes 

juridiskām un 

fiziskām 

personām 

7 012 3 128 6 549 

4. 

Izlietots gada 

laikā kopā 
6 196 18 393 6 357 

4.1. Atlīdzība 311 0 2 100 

4.2. 

Pakalpojumu 

apmaksa 
5 049 17 702 2 002 

4.3. 

Materiālu, 

energoresursu, 

ūdens un 

inventāra iegāde 

736 691 1 602 

4.4. Sociālie pabalsti 100 0 0 

4.5. 

Kapitālie 

izdevumi 
0 0 0 

4.6. 

Pārējie 

izdevumi 
0 0 0 

5. 

Atlikums uz 

gada beigām 
18 236 2 971 3 163 

 

 

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums pārskata perioda beigās ir 425 140 euro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājies par 63 320 euro jeb 17.50 %. 
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Informācija par naudas līdzekļiem 

norēķinu kontos Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

EUR 

Atlikums 

uz 

31.12.201

7. 

EUR 

Pieaugums / 

samazinājums 

EUR 

saņemtais avanss brīvpusdienu 

nodrošināšanai, kas nav izlietots 

10 703 7 678 3 025 

neizlietotā mērķdotācija pedagogu 

darba samaksai un darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

5 703 6 729 (1 026) 

finansējums karjeras atbalstam 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs                                    

7 128 4 028 3 100 

saņemtais avanss projektam ”Dzīvo 

brīvi” 

3 147 - 3 147 

neizlietotais finansējums projektā 

“Skolas soma” 

120 - 120 

neizlietotais finansējums 

māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām, kas saņemts avansā 

43 126 (83) 

neizlietotā mērķdotācija mūzikas un 

mākslas skolas pedagogu darba 

samaksai un darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

1 478 37 1 441 

neizlietotais finansējums KAC 

uzturēšanai, kas saņemts avansā 

340 481 (141) 

Neizlietotā VB mērķdotācija 

piemaksām sociālajiem darbiniekiem 

MK 19.12.2017 noteikumi Nr.778 

103 - 103 

neizlietotais finansējums 

nodarbinātības pasākuma” Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”, kas 

saņemts avansā 

221 268 (47) 

īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 

speciālajā budžetā 

82 873 20 584 62 289 

saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 163 2 792 371 

drošības nauda iepirkumā - 1 000 (1 000) 

Būvvaldes naudas līdzekļu atlikums 4 820 - 4 820 
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pašvaldības pamatbudžeta brīvie 

līdzekļi, kas paredzēti  darba algai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām par iepriekšējā 

gada decembra mēnesi (izņemot 

izglītības iestāžu pedagogus, kuru 

atlīdzība tiek finansēta no valsts 

budžeta mērķdotācijas), uzkrāto 

saistību apmaksai par iepriekšējā gada 

decembra mēnesi un kārtējo izdevumu 

segšanai. 

300 505 315 119 (14 614) 

KOPĀ 420 347 358 842 61 505 

 

 

Informācija par naudas līdzekļiem 

kasē 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

EUR 

Atlikums 

uz 

31.12.2017. 

EUR 

Pieaugu

ms / 

samazin

ājums 

EUR 

pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un 

pašvaldību nodevas, soda naudas, 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumi, 

t.i.,vecāku līdzfinansējums mūzikas un 

mākslas skolā,telpu noma, zemes noma 

u.c. 

4 793 2 789 2 004 

īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 

speciālajā budžetā 

- 10 (10) 

saņemtie ziedojumi un dāvinājumi - 179 (179) 

KOPĀ 4 793 2 978 1 815 

 

 

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 

       

Uzņēmuma 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījums 

uz 01.01.18. 

Iegāde 

2018. g. 

Pārvērtēts 

2018. g. 

Citas 

izmaiņas 

2018. g. 

Ieguldījums uz 

31.12.18. 

Varakļānu  "Dzīvokļu 

komunālais 

uzņēmums" SIA, 

Reģ.Nr.47103000676 

1 122 677 68 033 -139 271 0 1 051 439 

„Varakļānu veselības 

aprūpes centrs” SIA, 

Reģ.Nr.47103000676 

0 0 0 0 0 

„Vidusdaugavas 

SPAAO”SIA, 

Reģ.Nr.55403015551 
0 0 0 0 0 

KOPĀ  1 122 677 68 033 -139 271 0 1 051 439 
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„Varakļānu veselībs aprūpes centrs” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai 

izmantots 2018. gada pārskats. Uzņēmuma 2018. gada zaudējumi sastāda 29 312 euro, pašu 

kapitāls uz pārskata gada beigām negatīvs 66 027 euro. 

„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai izmantots 

auditēts 2018. gada pārskats. Uzņēmuma zaudējumi 2018. gadā sastādīja 139 271 euro, pašu 

kapitāls uz pārskata perioda beigām ir 1 051 439 euro. 

“Vidusdaugavas SPAAO” SIA izmantots auditēts 2018. gada pārskats. Uzņēmumam 2018. 

gadā arī zaudējumi, kas sastāda 111 911 euro, pašu kapitāls uz pārskata perioda beigām negatīvs 

– 847 790 euro.      

 

 

 

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi 

       

Ilgtermiņa aizdevuma 

devējs un mērķis 

Parakstīša

nas datums 

Atmaksa

s termiņš 

Aizņēmum

a summa, 

EUR 

Atmaksātā 

aizņēmuma 

pamatsumm

a, EUR 

Atlikums uz 

31.12.2018 

EUR 

Valsts kase, Varakļānu 

vidusskolas sporta 

zāles celtniecības 

pabeigšanai 01.06.2007 

20.03.20

27 426 862 237 745 189 117 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Varakļānos I 

kārta” īstenošanai 

22.12.2010 
20.06.20

29 
982 920 409 637 573 283 

ERAF projekta 

„Sociālās dzīvojamās 

mājas „Ceriņi” 

Varakļānu novadā 

siltumnoturības  

uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 
20.04.20

31 
163 266 130 611 32 655 

ERAF projekta 

„Sociālās dzīvojamās 

mājas „Pūpoli” 

Varakļānu novadā 

siltumnoturības  

uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 
20.04.20

31 
136 518 109 341 27 177 

ELFLA projekta 

„Administratīvās ēkas 

rekonstrukcija - aktu 

zāles piebūve” 

27.06.2011 
20.05.20

21 
128 058 93 470 34 588 

ELFLA projekta 

„Peldbaseina izveide 

Varakļānos” 

15.05.2013 
20.04.20

18 
131 981 131 981 0 
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SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Varakļānos II 

kārta” īstenošanai 

13.11.2015 
20.11.20

35 
226 024 26 376 199 648 

ELFLA projekta 

”Valsts kultūras 

pieminekļa - Varakļānu 

muižas jumta 

atjaunošana 

”īstenošanai 

06.10.2017 
20.09.20

37 
185 686 34 462 151 224 

Prioritārā investīciju 

projekta” Varakļānu 

novada pašvaldības ielu 

asfaltēšanas darbi” 

īstenošanai 

06.10.2017 
20.09.20

37 
307 900 3 856 304 044 

ELFLA projekta 

”Infrastruktūras 

sakārtošana 

sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu izveidei 

Varakļānos” 

īstenošanai 

12.12.2017 
20.11.20

37 
77 284 20 995 56 289 

ERAF projekta 

”Uzņēmējdarbības 

vides attīstībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

uzlabošana Varakļānu 

novadā, Murmastienes 

pagastā” īstenošanai 

10.08.2018 
20.08.20

38 
441 273 0 425 801 

ERAF projekta 

”Uzņēmējdarbības  

infrastruktūras attīstība 

Varakļānu pilsētā” 

īstenošanai 

10.08.2018 
20.08.20

38 
444 897 0 444 897 

ERAF projekta 

”Uzņēmējdarbības  

infrastruktūras attīstība 

Varakļānu pagastā” 

īstenošanai 

27.09.2018 
20.09.20

38 
331 092 0 331 092 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

“Energoefektivitātes 

11.10.2018 
20.09.20

38 
68 033 0 68 033 
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paaugstināšana             

“ Varakļānu” Dzīvokļu 

komunālais 

uzņēmums”” SIA 

Jaunatnes ielas katlu 

mājā” īstenošanai 

KOPĀ     4 051 794 1 198 474 2 837 848 

      

       

Varakļānu novada  pašvaldības izsniegtie galvojumi 

      

       

Aizdevuma ņēmējs, 

devējs un mērķis 

Parakstīšan

as datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa, 

EUR 

Atmaksātā 

aizņēmuma 

pamatsumma 

EUR 

Parāds uz 31.12.18. 

EUR 

AS Swedbank, studiju 

kredīts 
27.11.2008 

14.05.202

2 
4 269 2 811 1 458 

Valsts kase 13.12.2011 
20.12.204

1 
3 201 324  2 877 

Valsts kase 29.10.2018 
20.09.203

8 
237 270 0 237 270 

KOPĀ     244 740 3 135 241 605 

      

 

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 237 270 

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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2.9. Revidenta ziņojums 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks 

 
Nr. VNP-18-13/RZ 

 

 

Varakļānu novada domei 

Esam veikuši Varakļānu novada Pašvaldības (turpmāk – “Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu 

pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta 2013. 
gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  minētās veidlapas 

(turpmāk – veidlapa) Nr. 1  "Bilance",  

 2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

 Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 Finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu 
pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā 

finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Varakļānu novada 

Pašvaldības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. 
oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem 

finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – 
ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu 
pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu 

likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

Apstākļu akcentējums 
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Pievēršam uzmanību informācijai vadības ziņojumā, ka Pašvaldība ir iesaistīta tiesas procesā par 
2015. gadā notikušo nelaimes gadījumu Varakļānu veselības aprūpes centrā. Ar Rēzeknes tiesas 
15.02.2019. spriedumu nolemts piedzīt no Varakļānu novada pašvaldības morālā kaitējuma 
atlīdzību 80 000 euro apmērā, kā arī valsts nodevu un tiesas izdevumus. Pašvaldība Rēzeknes 
tiesas spriedumu ir pārsūdzējusi Latgales apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību. Tiesvedības 
procesa virzība un rezultāts nav paredzami. Lietas galīgais iznākums pašlaik nav zināms, un līdz ar 
to finanšu pārskatā nav izveidoti uzkrājumi, kuru nepieciešamība, iespējams, varētu izrietēt no šo 
apstākļu ietekmes. 

Mēs neizsakām turpmāku iebildi attiecībā uz šo apstākli. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas 
ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 

vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no  finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras 
mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās 
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 

atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu pienākums 

ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav 
nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „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.  

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un 

darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības 
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.  

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību. 
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Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

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 arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 

izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, 

kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, 

ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, 
dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu 

atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības 

iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 
uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos 

darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto 
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par 

Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu 

revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā 
par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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