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Pamatinformācija

1.

Varakļānu novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Murmastienes,
Varakļānu pagastiem un Varakļānu pilsētai. Līdz apvienošanai katra pašvaldība strādāja
neatkarīgi savu materiālo un finansiālo iespēju robežās.
Kopumā Varakļānu novada teritorija ir monolīta, to nešķeļ citas administratīvās
teritorijas, nešķērso dabīgie šķēršļi – lieli mežu vai purvu masīvi, lielas upes, ezeri u.c. Teiču
dabas rezervāts, kas aizņem salīdzinoši lielu platību no pašvaldības teritorijas, nav uzskatāms par
reālu dabisko šķērsli, jo atrodas teritorijas rietumu daļā un nav izteikti traucējošs infrastruktūrai,
ceļiem, komunikācijām u.c.
Novada kultūrvēsturiskā piederība ir Latgales novadam. Taču ilgu laika posmu (kopš
1963.gada) Varakļānu novada pašvaldības ir bijušas Madonas rajona sastāvā, kas ir Vidzemes
novada rajons. Tādējādi arī šobrīd Varakļānu novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā.
Kopējā novada teritorija ir 279,3 km2, ar raksturīgu monocentrisku apdzīvojuma
struktūru, jo 54% iedzīvotāju ir koncentrēti Varakļānu pilsētā – novada administratīvajā centrā.
Lai gan Varakļānu pilsēta atrodas pašā novada austrumu stūrī, to ar abiem novada pagastiem
saista autoceļu tīkls.
Uz 01.01.2010. Varakļānu novadā ir 3919 iedzīvotāji.
1.tabula
VARAKĻĀNU NOVADA IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN PLATĪBA (uz 31.12.2010.)

Pašvaldība

Platība
(km2)

Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
KOPĀ

175
99
5,3
279,3

Iedzīvotāju
skaits
cilv.
%
865
22
916
24
2109
54
3890
100

Iedz.blīv.
uz 1 km2
4,94
9,25
397,92
13,93

Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties.
2.tabula
IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Pašvaldība
Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
Varakļānu pilsēta
KOPĀ

1996.g.

2000.g.

2004.g.

2008.g.

2009.g.

2010.g

1052
1080
2726
4858

1010
1026
2434
4470

982
1039
2251
4272

886
971
2165
4022

878
934
2107
3919

865
916
2109
3890

Samazinājuma
% periodā
-17,8
-15,2
-22,6
-19,9

Novada teritorija ir bagāta ar lauksaimniecības zemēm, mežiem, derīgajiem izrakteņiem,
ūdens un ainaviskajiem resursiem, no kā arī izriet galvenie saimnieciskās darbības virzieni:
tradicionālā lauksaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde, kā arī tirdzniecība un pakalpojumu
sfēra.
Novada teritorijā atrodas Teiču dabas rezervāta teritorija, lielākā daļa no dabas lieguma –
Barkavas ozolu audzes. Novads robežojas un tā teritorijā iestiepjas neliela daļa no dabas lieguma
“Lielais Pelečāres purvs”.
Novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. Nozīmīgākie tūrisma objekti ir
Varakļānu pils, muižas apbūve, parks, katoļu un luterāņu baznīcas, sv. Viktora kapela u.c.
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Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome
(13 deputāti), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo funkciju iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības
budžetu, kā arī citas likumā „Par pašvaldībām” paredzētās funkcijas. Varakļānu novada
pašvaldības darba organizācijas principi noteikti 15.07.2009. apstiprinātajos saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”.
Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja ir Modra Vilkauša(no 01.07.2009.)
Domes priekšsēdētāja vietnieks: Gunārs Puntužs (no 01.07.2009.)
Domes izpilddirektors: Māris Justs (no 15.07.2009.)
Domes galvenā grāmatvede: Ilona Skutele (no 01.07.2009.)
Atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības nolikumam domes deputāti darbojas 2
komitejās: Finanšu un attīstības komiteja (7 locekļu sastāvā; vada domes priekšsēdētāja
M.Vilkauša) un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (6 locekļu sastāvā; vada
deputāte Anita Saleniece).
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi no deputātiem un novada
pašvaldības iedzīvotājiem šādas komisijas: Vēlēšanu komisija, Administratīvā komisija,
Iepirkumu komisija, Arhīva ekspertīzes komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija.
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
 Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija);
 Varakļānu vidusskola;
 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
 Varakļānu mūzikas un mākslas skola;
 Stirnienes pamatskola;
 Murmastienes pamatskola;
 Varakļānu kultūras nams;
 Stirnienes tautas nams;
 Varakļānu tautas bibliotēka;
 Stirnienes bibliotēka;
 Murmastienes bibliotēka;
 Varakļānu veco ļaužu pansionāts “Varavīksne”;
 Varakļānu novada muzejs;
 Stirnienes feldšerpunkts;
 Murmastienes feldšerpunkts;
 Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests;
 Varakļānu novada Bāriņtiesa.
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;
 Dzimtsarakstu nodaļas;
 Centralizētās grāmatvedības;
 Lietvedības nodaļas;
 Attīstības nodaļas;
 Būvvaldes;
 Saimnieciskās daļas;
 Nekustamā īpašuma nodaļas;
 Izglītības, kultūras un sporta nodaļas.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”;
 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
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iestādē “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”;
nodibinājumā “Vidzemes reģionālās attīstības aģentūra” ;
pašvaldību sabiedrība “Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
reģiona starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.
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2.

Finanšu resursi

Varakļānu novada pašvaldības 2010. gada aktīvi un pasīvi
(kopsavilkuma bilance latos)
2010.gada tika veiktas strukturālā reforma apvienojot trīs pašvaldību budžetusVarakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta un Murmastienes pagasta.
3.tabula

Nr.p.k.

Uz
pārskata
gada
sākumu

Uz
pārskata
gada
beigām

1
1.1.
1.2.

Aktīvi:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

5740023
4810679
929344

7005295
6232150
773145

2
2.1.
2.2.

Pasīvi:
Pašu kapitāls
Kreditori

5740023
4556230
1183793

7005295
5993437
1011858

2010.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 7 0005 295 LVL, salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata period bilances kopsumma palielinājusies par 1 265 272 LVL

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (latos)
4.tabula
Nr.p.k.
1
1.1.
1.2.
t.sk.

1.3.
1.4.

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem
valsts un pašvaldību
nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetos
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu
ieņēmumi
ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
Saņemtie maksājumitransferti

2008.gada
izpilde
2240847
665646
16671

2009.gada
plāns
2359088
542071
20691

2009.gada
izpilde
2289747
509511
5829

241

126

101

2453
3697

2067
522

2074
1252

8679

16011

1015

89997

133847

130989

119500

132333

1468533

1662479

1643418

1733713

1714714
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2010.gada
plāns
2459663
600590
5860

2010.gada
izpilde
2447267
593710
6510
309

2495
1800

2646
1868
122

2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12
3

Izdevumi kopā
Atalgojumi
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiālu,
energoresursu, ūdens un
inventāra iegāde
Grāmatu un žurnālu
iegāde
Maksājumi par
aizņēmumiem un
kredītiem
Sociālie pabalsti,
subsīdijas
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Izdevumi
kapitālieguldījumiem
Budžeta iestāžu nodokļa
maksāj.- PIN
Pārējie izdevumi
Finansēšana

2329810
1245288

1872001
1098449

1847161
1094435

2603218
831494

2584136
822815

310199
3696
204740

281280
1188
146616

279211
1158
145220

200180
2953
172510

191766
2926
171412

195299

118355

117475

154241

153460

5614

1691

1658

2305

2302

26584

26310

26309

17575

17573

40445

48268

48136

148082

148074

50032

72121

55907

29515

29514

246465

72920

72869

1037941

1037880

2023

4803

4783

-88963

487087

442586

6270
152
-143555

6262
152
-136869

2008.gada
izpilde
215761

2009.gada
plāns
99961

5.tabula
2009.gada 2010.gada
izpilde
plāns
99961
58294

2010.gada
izpilde
60278

10597

3371

3371

1801

237

862

862

4158

472

13968

13968

25

204455

81760

81760

54294

54294

100352
7450

128586
8988

109991
7775

335953
8722

225722
8184

1794
29535

2189
51649

1895
37747

2280
60581

1780
34196

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu (latos)

Nr.p.k.
1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.

Ieņēmumi kopā
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Transferta ieņēmumi no
rajona padomes - valsts
budžeta mērķdotācijas
autoceļu (ielu) fondiem
Izdevumi kopā
Atalgojumi
Sociālās apdrošināšanas
obligātie maksājumi
Pakalpojumu apmaksa

7

4000

2.6.

Materiālu,
energoresursu, ūdens un
inventāra iegāde
Budžeta iestāžu nodokļa
maksāj. DRN
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

3

Finansēšana

2.4.
2.5.

8459

9695

8310

41109

40090

0

368

368

900

637

53114

55697

53896

222361

140835

115409

-28625

-10030

-277659

-165444

Varakļānu novada pašvaldības pārskats
par saņemto ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlietojumu (latos)

6.tabula
Nr.p.k.
1
2.
3
3.1.
4
4.1.

Atlikums uz gada
sākumu
Nenodokļu ieņēmumi
Saņemts gada laikā
kopā
No iekšzemes juridiskām
un fiziskām personām
Izlietots gada laikā
kopā

4.2.
4.3.

Pakalpojumu apmaksa
Materiālu,
energoresursu, ūdens un
inventāra iegāde
Sociālie pabalsti

5

Atlikums uz gada
beigām

2009.gada izpilde

2010.gada izpilde

2811

734
2

401

5013

401

5013

2478

3765

1722

868

556

699

200

2198

734

1984

8

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi
citu uzņēmumu kapitālā
7.tabula

Uzņēmuma nosaukums,
reģistrācijas Nr.

Ieguldījums
uz
01.01.10.

Iegāde
2010.g.

Izslēgts
2010.g.

Pārvērtēts
2010.g.

Ieguldījums
uz
31.12.10.

Varakļānu pilsētas pašvaldības
"Dzīvokļu komunālais uzņēmums"
SIA, Reģ.Nr.47103000676

317961

10000

0

20218

348179

Varakļānu veselības aprūpes centrs
SIA, Reģ.Nr.47103000676

0

15000

0

-15000

0

KOPĀ

317961

25000

5218

348179

Parakstīšan
as datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmum
a summa,
LVL

% par
aizņēmum
a
izmantoša
nu

Atmaksātā
aizņēmuma
pamatsum
ma, LVL

08.09.200
6.
08.09.200
6.

20.02.201
6.
20.07.202
6.

130533

3,8

-110103

300000

3,8

-300000

01.06.200
7.

20.03.202
7.

300000

5,228

-44832

17.12.200
9

20.07.201
9

100000

4,389

-5129

20.12.201
0

20.12.202
0

135000

1,857

22.12.121
0

20.07.203
0

739900

1,857

23.11.200
5.

30.11.201
0.

9625

2,83

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmumi
8.tabula
Ilgtermiņa aizdevuma devējs un
mērķis

Valsts kase, ERAF projekts
"Varakļānu pilsētas transporta un
gājēju drošības uzlabošana"
Valsts kase, Varakļānu vidusskolas
sporta zāles celtniecība
Valsts kase, Varakļānu vidusskolas
sporta zāles celtniecības
pabeigšanai
ELFLA projekta “Bērnu rotaļu
laukuma labiekārtošana un sporta
laukuma rekonstrukcija Varakļānu
pilsētā”
KPFI projects “Energoefiktivitātes
paaugstināšana Varakļānu novada
pašvaldības ēkās”
SIA Varakļānu DZKU
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība
Varakļānos I kārta” īstenošanai
Hansa Līzings, - Vieglā
automašīna OPEL ZAFIRA
KOPĀ

1715058
9

-9625
-469689

Varakļānu novada pašvaldības izsniegtie
galvojumi

9.tabula

Aizdevuma ņēmējs, devējs un mērķis

Parakstīšan
as datums

Atmaksas
termiņš

AS Swedbank, studiju kredīts
AS Swedbank, studiju kredīts
Parex banka
SEB Latvijas Unibanka

27.11.2008
19.01.2006
22.11.2004
29.09.2004

01.01.2015
01.01.2018
14.06.2019
01.01.2020

KOPĀ

Aizņēmum
a summa,
LVL
3000
1600
1040
3825
9465

Atmaksātā
aizņēmum
a
pamatsum
ma, LVL
-600
-1600
-3825
-6025

Parāds uz
31.12.10.
LVL
2400
0
1040
0
3440

2010.gada beigās neatmaksātie aizņēmumi bija par kopējo summu 434 557 LVL. 260
530 LVL aizņēmuma pamatsumma tika samazināta pamatojoties uz novadu pašvaldību
infrastruktūras attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
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Varakļānu novada pašvaldības budžeta izdevumu
struktūra 2010.gadā (tūkst.Ls)
12614
60319

29514

16606
209445

6844

437695

76602
102481

626039

12514
224945
249648

341174
172563

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi
Vispārējā rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem
Bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Sporta pasākumi
Kultūra
Pirmsskolas izglītība
Interešu izglītība
Vispārējā izglītība
Pārējie citur neklasificēties izglītības pakalpojumi
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pārējie sociālie pabalsti
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5133

3.

Pašvaldības darbība

Varakļānu novada pašvaldībā ietilpst divas pagasta pārvaldes:
 Murmastienes pagasta pārvalde - administratīvais centrs atrodas Murmastienē,
Jaunatnes ielā -14.
 Varakļānu pagasta pārvalde- administratīvais centrs atrodas Stirnienē Satiksmes
ielā -12, Varakļānu pagastā.
Murmastienes un Varakļānu pagastu pārvaldēs iedzīvotāji var saņemt noteiktus
pašvaldības pakalpojumus, izziņas, veikt nodokļu un komunālo pakalpojumu maksājumus,
iesniegt rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības. Pagastu pārvaldēs tiek organizēta
komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem;
 ūdensapgāde;
 kanalizācija;
 atkritumu apsaimniekošana.
Murmastienes pagasta pārvaldē atrodas pašvaldības iestādes:
 Murmastienes pamatskola,
 Murmastienes feldšerpunkts,
 Murmastienes bibliotēka.
Murmastienes pagastā ir aktīva kultūras dzīve un pašdarbība, kuru organizē kultūras
organizators.
Varakļānu pagasta pārvaldē atrodas pašvaldības iestādes:
 Stirnienes pamatskola,
 Stirnienes bibliotēka,
 Stirnienes feldšerpunkts,
 Stirnienes tautas nams.
3.1.Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem
Varakļānu pilsētā komunālos pakalpojumus nodrošina Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA.
Murmastienes un Varakļānu pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
nodrošina pagasta pārvaldes. Centralizētas siltumapgādes nav abos pagastos. Netiek sniegti
pakalpojumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā, jo pašvaldību īpašumā praktiski nav dzīvojamā
fonda.
Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums" SIA, sākotnēji reģistrēts Latvijas
uzņēmumu reģistrā 1992. gada 5 . maijā, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmumā strādā
32 darbinieki. Pamatkapitāls uz 31.12.2010. sastāda 396998Ls.
Uzņēmuma galvenais darbības virziens vērsts uz iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanu.
Tajā skaitā: ūdens apgāde, notekūdeņu novadīšana un attīrīšanu, ūdens un sanitāro tīklu
apkalpošana, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, kā arī namu apsaimniekošana.
Iestādes juridiskais statuss 2010. gada laikā nav mainījies. Galvenie darbības virzieni ir
virzīti uz Varakļānu pilsētas komunālās saimniecības attīstību un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu, kā arī attīstību jaunu pakalpojumu sniegšanā. Sākuši darboties un jau tuvojas
noslēgumam ar Eiropas savienības līdzfinansējumu, Kohēzijas fonda projekts, kas ietver ūdens
apgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanu, attīrīšanas iekārtas būvniecību un ūdens attīrīšanas
iekārtu būvniecību. Varakļānu pilsētā un Varakļānu novada Kokaru ciemā. Izveidojoties
novadam uzņēmumam ir radusies iespēja paplašināt savu darbības virzienu un papalašināt
darbības profīlu novada teritorijās.
Sakarā ar atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivāciju 2010. gadā, turpmāk sadzīves
un rūpnieciskos atkritumus no novada teritorijas nogādā atkritumu poligonos. Lai to realizētu ir
iegādāta atkritumu savākšanas mašīna. Plānots izstrādāt vienotu atkritumu apsaimniekošanas
plānu un pieņemt saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanai Varakļānu novada teritorijā.

12

3.2.Teritorijas labiekārtošana
Teritorijas labiekārtošanas darbi pašvaldībās ir saistīti galvenokārt ar ielu un ceļu
uzturēšanu, apdzīvoto vietu labiekārtošanu, zaļo zonu kopšanu, kā arī ar kapsētu uzturēšanu
kārtībā.
Pašvaldību teritoriju labiekārtošanas darbu funkcijas izpildi nodrošina pašvaldības
saimnieciskā nodaļa un pagasta pārvaldes.
Murmastienes pagastā un Varakļānu pilsētā ielu, ceļu un laukumu uzturēšana pašvaldībās
tiek organizēta, rīkojot iepirkumus un slēdzot pakalpojumu līgumus.
Novada teritorijā kopumā ir 13 kapsētas, Varakļānu pilsētā ir arī Otrajā pasaules karā
kritušo atdusas vieta – brāļu kapi.
Kapsētu, kā arī parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem
(algojot sētniekus, dārzniekus u.tml.) un slēdzot līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Varakļānos un Murmastienē, Kokaros un Stirnienē ir nodrošināta daļēja ielu un laukumu
apgaismošana. Apgaismojuma uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem. Ceļu un ielu uzturēšanai pašvaldībā tika nodarbināti 4 darbinieki, labiekārtošanā un
saimnieciskajā darbā 15 darbinieki. Papildus tika nodarbināti vidēji 30 bezdarbnieki mēnesī.
2010.gadā ceļu uzturēšanai tika iegādāts autogreideris. 2011. gadā plānots iegādāties ceļu
seguma materiālus autoceļu un ielu stāvokļa uzlabošanai, kā arī sākt materiāla ieguvi pašvaldībai
piederošā grants karjerā. Kopējais autoceļu un ielu kopgarums Murmastienes pagastā ir 64.46
km., Varakļānu pagastā 86.69 km. Daudzviet pagastos atsevišķu ceļu stāvoklis nav apmierinošs.
2010.gadā Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tika noasfaltēta Kalna un Ausmas iela,
uzlaboti Varakļānu pilsētas, Varakļānu un Murmatienes pagastu grants seguma ceļi ar
dolomītšķembu maisījumu. Vasaras sezonā tiek pļautas ceļmalas un vismaz 2-3 reizes gadā
atkarībā no ceļa klātnes stāvokļa tiek veikta grants ceļu profilēšana, planēšana, atsevišķos ceļu
posmos apaugas noņemšana.

3.3.Iedzīvotāju izglītība
Viena no svarīgākajām pašvaldību funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Šim
mērķim Varakļānu novada pašvaldībās darbojas:
 1 pirmskolas izglītības iestāde (PII) – Varakļānu pilsētas PII “Sprīdītis”, kura
nodrošina arī 5-6-gadīgo bērnu apmācību,
 2 pamatskolas – Murmastienē un Stirnienē, kuras nodrošina arī pagastu 5-6gadīgo bērnu apmācību. Stirnienes pamatskolai ir internāts,
 1 vidusskola – Varakļānos,
 1 mākslas un mūzikas skola – Varakļānos.
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8.tabula
Izglītības iestāžu raksturojums uz 01.09.2010.

Izglītības iestādes nosaukums
Murmastienes pamatskola
Stirnienes pamatskola
Varakļānu vidusskola
Varakļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde “Sprīdītis”
Varakļānu mūzikas un mākslas skola

Audzēkņu
skaits
2010./2011.m.
g
86
60
320
112

Pedagoģisko
darbinieku
skaits

Tehniskā
personāla
skaits

15
12
33
13

7
8
20
12

135

12
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Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes pamatskola
Murmastienes pamatskolas adrese - Rēzeknes iela 1, Murmastienes pagasts, Varakļānu
novads, LV-4835, reģistrācijas apliecības Nr. 441290113. 2010. gadā ir pabeigts siltināšanas
projekts, skolas ēka ieguvusi jaunu izskatu.Uz 01.09.2011. skolā mācījās 86 skolēni, t.sk.
sākumskolā – 21, 5.-9.klasei - 43 skolēni, pirmsskolā -12. 3./4.gadīgo bērnu grupā- 10 bērni.
Skola realizē 2 licencētas programmas- pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu.
Šo mācību gadu beidza ar Apliecībām par pamatizglītību visi 10 skolēni. 4 beidza
pirmsskolu, 2 skolēni atstāti uz otru gadu sekmju uzlabošanai - 1.klasē un 7.klasē. Pagarinātais
mācību gads 7 skolēniem. Skolā darbojas tautisko deju kolektīvs, kas piedalījās Dziesmu
svētkos. Atzīstamus rezultātus uzrādījuši skolas dziedātāji Varakļānu novada un Madonas
novada skatēs. Krievu valodas starpnovadu olimpiādē 2. vieta, dabaszinībās – atzinība,
starptautiskajā matemātikas olimpiādē- atzinība. Iegūtas atzinības angļu valodā un bioloģijā, 2.
vieta starpnovadu sacensībās vieglatlētikā- šķēpa mešanā.
Skolai piesaistīts Sorosa fonda projekts ''Pārmaiņu iespēja skolām'' ar 25 000 eiro
finansējumu. Tā rezultātā iegūts finansējums materiāli tehniskajam nodrošinājumam, vecāku
izglītošanai, skolas pārveidošanai par izglītības un kultūras centru. Pateicoties skolas aktivitātēm,
bezmaksas ēdināšanu saņēma 42 skolēni no A. Eglīša labdarības fonda Zviedrijā, tādējādi visus
skolēnus nodrošinot ar bezmaksas siltām pusdienām.
Vislielākais ieguvums ir mazgadīgo bērnu ( 3/4.g.) grupas izveidošana un tās rezultatīvs darbs.
Skolā strādā 15 pedagogi, ar augstāko izglītību 14 un viena skolotāja vēl mācās Rēzeknes
augstskolā. Trīs skolotājas iekļāvušās Eiropas projektā ''Konkurētspējas veicināšana izglītības
optimācijas apstākļos'' un ieguvušas 3. kvalitātes kategoriju, 3 skolotājas šajā projektā apguvušas
otro specialitāti. Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki.
Izveidojusies radoša sadarbība ar nevalstisko organizāciju ''zemes bites'', kas realizējusi
skolā jau 4 projektus. Četras reizes mācību gadā tiek izdota ''Informatīvā lapa'' ar svarīgāko
skolas dzīves notikumu aprakstiem. Vairākkārt esam devuši ziņas Sorosa fonda vadībai par
projekta aktualitātēm, kā arī rakstījuši pieredzes materiālus izdotajam sējumam par šo projektu.
Noticis pieredzes apmaiņas seminārs ar Daugavpils Skrudalienas skolu par projekta norisi un
plānošanu. Katru gadu tiek izdota skolas ''Gadagrāmata''. Tiek veidota skolas vēstures siena,
sagaidot skolas 45.jubileju. Izveidojusies laba sadarbība ar Madonas starpnovadu laikrakstu
''Stars''.
Nākamajā gadā plānots licencēt programmu bērniem ar mācību traucējumiem,
skolotājiem turpināt izglītoties kursos un semināros, kā arī apgūt iemaņas darbam ar interaktīvo
tāfeli. Rast iespēju piesaistīt projektu līdzekļus mācību un audzināšanas darbam un turpināt
vecāku izglītošanu.
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Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola
Atrodas Stirnienes muižā, Varakļānu pagastā, skolai ir mājas lapa
www.varaklani.lv/stirnienespsk
2010.gada sākumā Stirnienes pamatskolā
mācās 60 skolēni, strādā 12 pedagogi, no tiem daļa uz
nepilnu slodzi vai darba apvienošanas kārtībā, kā arī
8 tehniskie darbinieki (daļa uz nepilnu slodzi). Skolā
darbojas skolēnu internāts 30 vietām. 2010.gada
jūnijā pamatskolu pabeidza 8 audzēkņi, visi ieguva
vispārējo pamatizglītību; visi turpini mācības, pie
kam 45% no tiem valsts koledžās.
2010.gada septembrī Stirnienes pamatskolā
mācās 55 skolēni, trijās programmās: pirmsskolas
izglītības programmā un pamatizglītības programmā
un speciālajā programmā. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība (diviem pedagogiem ir 2
augstākās izglītības), pie kam trijiem ir maģistra grāds. Pedagoģi regulāri apmeklē seminārus un
kursus. Ir notikusi personāla samazināšana un darba optimizācija.
Skola savu iespēju robežās ievieš jaunākās tehnoloģijas, lai uzlabotu apmācību procesa
kvalitāti. Ir papildināts informācijas kabinets ar jauniem datoriem, ir uzlabots interneta
pieslēguma ātrums, divos kabinetos darbojas interaktīvās tāfeles. Ir realizēts skolas ēkas
siltināšanas projekts.
Skolēnu individuālā sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās un
pirmo mācību semestri noslēdzot.
2010.gadā skolēni piedalījās 11 mācību priekšmetu olimpiādēs, no kurām 3 ieguva
godalgotas vietas. Audzēkņi piedalās dažādos pasākumos pagastā, novadā, rajonā, republikā, kā
arī konkursos, sacensībās, gūstot labus panākumus teātra mākslā, garīgajā mūzikā, daiļlasītājos,
neklātienes konkursos. Garīgās mūzikas ansamblis piedalās labdarības koncertos. Skolā no tiek
tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, sporta dienas, pārgājieni un
ekskursijas, projektu nedēļa, koncerti: Latvijas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Baltā stunda,
Mātes diena, pēdējais zvans, izlaidums, kā arī lekcijas, izstādes, skolēnu pašu sagatavotie un
vadītie pasākumi. Skolēni darbojas šādos interešu izglītības pulciņos: vokālais ansamblis, garīgās
mūzikas ansambļi, zēnu vokālais ansamblis, mūsdienu deju grupa, sporta spēļu kopa, tehniskā
modelēšana,
teātra
grupa,
skolēnu līdzpārvalde, sienas avīze
„Bums”, skatuves runa.

2010.gada septembrī pedagogi ir
iesaistījušies divos projektos: Eiropas
Sociālā fonda darbības programma
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un
pedagogiem, kas māca prioritāros
priekšmetus. Notiek aktīva sadarbība ar
Stirnienes tautas namu, Stirnienes
katoļu baznīcas draudzi, kā arī ar
Varakļānu vidusskolu u.c. novada
iestādēm, citu novadu skolām.
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Vecāku un skolas sadarbība notiek pastāvīgi, pamatā caur klases audzinātājiem, vecāku
sanāksmēm, vecāki saņem informāciju: mutiski, telefoniski, rakstveidā caur dienasgrāmatām,
ierakstītām vēstulēm. Atsevišķu jautājumu risināšanai tiek piesaistīti sociālā dienesta speciālisti.
Pēc 2009.gada septembra ir izveidojusies aktīva sadarbība ar Betānijas Dominikāņu māsu
kongregācijas Rīgas svētā Jāzepa klostera māsām, Šveices Baltiešu fondu, privātpersonām:
Leonu Liepu, Margitu Rapp, kas sniedza pabalstus audzēkņiem.
2010.gadā skola iesaistīsies vairākos projektos, kas uzlabotu mācību kvalitāti, telpu
efektivitāti. Pie skolas tiks izveidots Bērnu aprūpes centrs.

Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu vidusskola
Varakļānu vidusskolā 2010./2011. gadā mācījās 320 skolēni. Skolā strādāja 33 skolotāji.
Varakļānu vidusskolā realizēja trīs mācību programmas:
 Pamatizglītības programmu.
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu.
2010./2011. mācību gadā tika aprobēti ESF fondu līdzekļi. Pabeigta dabaszinību kabinetu
modernizācija ESF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana” ietvaros, saņemti izdales un uzskates materiāli, mācību procesa kvalitāti
pilnveido darbu ar interaktīvajām tāfelēm.
Ar LAD atbalstu renovēts un paplašināts skolas sports laukums, aktivizējot sporta dzīvi
skolā, novadā un reģionā.
2010./2011. mācību gadā Varakļānu vidusskolā realizēja galveno uzdevumu – akcentēt
izglītības kvalitāti un atbalstu skolēniem, metodiski pilnveidojot mācību procesu.
Apkopoti mācību rezultāti un izvērtēts sekmju līmenis skolā:
 augstu līmeni ieguvuši - 4% skolēnu;
 optimālu līmeni ieguvuši - 23% skolēnu;
 pietiekošu līmeni ieguvuši - 66% skolēnu;
 nepietiekošu līmeni ieguvuši - 7% skolēnu.
Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, pieaudzis to skolēnu skaits, kuri mācās optimālā
līmenī un samazinājies to skolēnu skaits, kuru sekmes vērtētas nepietiekamā līmenī.
Šajā mācību gadā augsti rezultāti sasniegti skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā un
mācību priekšmetu olimpiādēs.
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Izglītojamie ar panākumiem piedalījās Viļānu starpnovadu un Madonas starpnovadu
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, iegūstot vairākas godalgotas vietas.
Skolēni rezultatīvi startēja arī Daugavpils Universitātes skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konkursā „Ceļā uz zinātni” un Vidzemes augstskolas zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos, par pētniecisko darbu bioloģijā iegūta 3. vieta valsts mērogā.
Skolotāji aktivizēja metodisko darbību, piedaloties ESF projektos, skolēnu darbu
izvērtēšanā un starpnovadu pedagoģiskajos lasījumos Viļānos. Uz Varakļānu vidusskolas bāzes
tika organizēti tālākizglītības kursi novada skolotājiem par starptautisko sadarbību, izmantojot
IT, produktīvu vecāku un skolotāju sadarbību skolēnu audzināšanā un bērnu tiesību aizsardzības
jautājumiem.
Šajā mācību gadā iegūtas godalgotas vietas Madonas , Cesvaines, Ērgļu, Lubānas,
Varakļānu novadu apvienības organizētajās olimpiādēs krievu valodā, latviešu valodā,
matemātikā, ķīmijā, mājturībā un tehnoloģijās, bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā, kā
arī atzinība 37. latviešu valodas olimpiādē Rīgā valsts mērogā.
Skolā darbojas 32 interešu izglītības programmas, attīstot Varakļānu vidusskolas skolēnu
radošās spējas un izziņas intereses.
Veiksmīgi tiek realizēta jaunsargu apmācības programma, organizējot praktiskas
nodarbības un nometnes Varakļānu novada skolēniem.
Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās programmas „Jaunatne darbībā” un „ES māja”
pasākumos: „Kafija ar politiķiem”, labdarības akcijā „DNS – darbi no sirds”, u.c. , kā arī mācību
gada noslēgumā organizēja ikgadējo skolēnu projektu ar Swedbankas atbalstu „Bērni bērniem”.
Šajā mācību gadā skolēni radoši izpaudās literārajos, vizuālās mākslas, vides un
daudzveidīgos veiklības un erudīcijas konkursos novada un valsts mērogā. Teātra sporta grupa
izvirzīta dalībai IV Latvijas skolu teātra festivālā „Kustības turpinājums”.
Skolas aktīvākie sportisti regulāri uzrāda labus rezultātus futbola, volejbola un
vieglatlētikas sacensībās reģiona un valsts mērogā.

Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes
„Sprīdītis”
Iestādes juridiskais saturs.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” adrese:
Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV – 4838
Tālr. 64866530, 29342315, e-pasts: ilga37@inbox.lv
Varakļānu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir Varakļānu pilsētas domes
dibināta un Varakļānu novada pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno
pirmsskolas izglītības programmu ( kods 0101 11 11, Izglītības kvalitātes valsts dienests
Vispārējās izglītības programmas licence Nr. V- 3073 izdota 2010. gada 29. novembrī), sagatavo
piecgadīgos, sešgadīgos bērnus pamatskolas programmas apguvei un darbojas interešu izglītības
pulciņi.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” ir izstrādāts darba plāns 2010./2011.
mācību gadam, mācību gada uzdevumi saskaņā ar kuriem tiek plānots iestādes darbs.
Iestādes darbības mērķis.
Varakļānu pirmsskolas izglītības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un
sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.
Iestādes galvenie uzdevumi.
 Sagatavot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus pamatizglītības apguvei;
 Attīstīt radošās spējas tēlojošajās nodarbībās un ārpus tām;
 Sekmēt radošo darbu ar bērniem pilnveidojot uztveres prasmes;
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Turpināt pievērst īpašu uzmanību bērnu intelekta, gribas, sociālo, mācību un
izziņas procesa attīstībā, kā arī vispārējās fiziskās attīstības nostiprināšanai;
Savas valsts, pilsētas un novada kultūrvides un dabas objektu apzināšana,
apmeklēšana.

Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē nemainīgi strādā 13 pedagogi, no kuriem 10
pedagogiem ir augstākā izglītība, 3 pedagogi mācās un 14 patstāvīgi, nemainīgi saimnieciskie
darbinieki. Iestādes darbu ceturto gadu organizē un atbild par darba drošību un civilo drošību
iestādes vadītāja Ilga Mestere..
Par saimniecisko darbību iestādē un ugunsdrošību atbild saimniecības vadītāja Inta
Suhačeva.
Metodisko darbu organizē metodiķe Aija Apeine, kas koordinē nodarbību sarakstus,
pedagogu darbu, atbild par nodarbību organizāciju, ārpusnodarbību darba organizāciju, jauno
pedagogu profesionālo izaugsmi.
Pedagoģiskais darbs iestādē balstās uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
atbilstoši darba apstākļiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām. Bērnu
audzināšanas un attīstīšanas process notiek 7grupās ar latviešu valodas apmācību.
Bērniem ikdienā piedāvājam zināšanu apguvi, izmantojot organizācijas formas un
metodes; prasmju un iemaņu attīstību: *Latviešu valodā un literatūrā, *Matemātikā, *Sportā,
*Dabas un apkārtnes mācībā, *Vizuālajā mākslā, *Rokdarbos un darbmācībā, *Mūzikā.
Iestādes darba pārraudzību valsts līmenī nodrošina: IZM, Izglītības kvalitātes valsts
dienests, pašvaldības līmenī – Varakļānu novada priekšsēdētāja Modra Vilkauša, izpilddirektors
Māris Justs un galvenā grāmatvede Ilona Skutele; Iestādes padome, Vecāku padome.
Darba rezultāti iestādes darbā 2010. gadā:
 iestādi apmeklēja 112 bērni. Skolai tika sagatavoti 32 bērni,
 bērniem tika nodrošināta droša vide, tika ievērotas visas normas saistītas ar bērnu
tiesību aizsardzību,
 bērni tika nodrošināti ar kvalitatīvu un veselīgu ēdienu. Ēdienkarti sastādīja
medmāsa Ludmila Smirnova,
 uzlabojās bērnu audzināšanas un attīstīšanas process, vecāku attieksme par bērnu
audzināšanu,
 tika paaugstināta pedagogu profesionālā meistarība kursos un lekcijās, mācībās
augstskolā,
 tiek turpināts pilnveidot metodisko un materiālo bāzi, uzskates līdzekļu
papildināšana,
 katra mēneša pēdējā nedēļā tiek rīkota Veselības diena, ziemā un pavasarī tiek
rīkoti Sporta svētki,
 grupās pedagogi strādā ar bērniem 2 gadus, tā nodrošinot adaptēšanās laiku rudenī
un var veiksmīgi papildināt metodisko bāzi,
 iestādē iedibināta jauna tradīcija sadarboties ar novada pirmsskolnieku grupām,
 katru gadu iestādē atzīmē gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskos pasākumus,
 visa gada garumā iestādē tiek rīkotas bērnu darbu, bērnu un vecāku kopdarbu
izstādes,
 iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas, ekskursijas dabā, pa ievērojamām
kultūrvēsturiskajām vietām novadā,
 iestāde rīko Teātra svētkus un „Sprīdītī” viesojas dažādi viesmākslinieki ar
izrādēm, koncertiem.
Komunikācija sabiedrībā.
 notiek sadarbība ar Praulienas pirmsskolu, Varakļānu vidusskolu, Murmastienes
un Stirnienes pamatskolu, Varakļānu mākslas un mūzikas skolu – tiek rīkoti
koncerti, izstādes, notiek tikšanās.
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notiek aktīva sadarbība ar vecākiem – grupu sapulces, kopsapulces, vecāku
padomes darbs, vecāku piedalīšanās pasākumos, nodarbībās, tiek rīkotas
lekcijas vecākiem, notiek individuālais darbs ar vecākiem.
iestāde aktīvi piedalās dažādos kultūras pasākumos kultūras namā.
Tiek veidota sadarbība ar pārējām iestādēm un organizācijām, kas atrodas novadā.
Iestādē tiek īstenots projekts „Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana”, kur no
valsts ESF līdzekļiem ir piesaistīti Ls 27029,51, bet no pašvaldības tiek piešķirts
Ls 5670,51 finansējums projekta īstenošanai un realizācijai.

2010. gada budžeta līdzekļu izvērtējums:
Prioritātes, pie kurām strādājām 2010. gadā:
 Visu Varakļānu pierakstīto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iesaistīšana
 obligātajā sagatavošanā skolai un programmas apguves nodrošināšana.
 Bērnu audzināšanas un attīstīšanas procesa uzlabošana kopumā.
 Pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšana.
 Iestādes metodiskās un materiālās bāzes pilnveide.
Pateicoties Varakļānu novada Domes izpratnei un finansiālajam atbalstam Varakļānu
pirmsskolas izglītības iestādei ļāva īstenot ieplānotās prioritātes.
Varakļānu iedalīto līdzekļu ietvaros veiksmīgi izpildītas iestādes funkcijas (iestādi
apmeklēja 112 bērni):
 papildināta materiāli tehniskā bāze
 veikts kapitāls kosmētiskais remonts grupā „Ābolītis” tualetes, mazgāšanas un
virtuvītes telpās,
 atjaunotas metāla konstrukcijas laukumos un iegādāts grupu laukumos rotaļu
namiņiem jumtu segums,
 savesta kārtībā notekūdeņu sistēma,
 veikts kosmētiski kapitāls remonts virtuves trauku mazgāšanas telpā,
 savesta kārtībā pirmsskolas apkārtne ( nogriezti vecie krūmi, salaboti galvenās
ieejas vārti un uzlabots žoga segums, salaboti saimniecības vārti) uzsākta
pirmsskolas apzaļumošana,
 veikta obligātā veselība pārbaude pirmsskolas tehniskajiem darbiniekiem,
 kosmētiski atjaunots vadītājas kabinets,
 iegādāti bērniem mācību līdzekļi un rotaļlietas,
 pirmsskolas notekūdeņu sistēmas salabošana, u.c. darbi un materiāli.
Līdzekļi ir iztērēti saskaņā ar plānu.
Iestādes darbinieku nodarbinātība:
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 2010. gadā nodarbināti
27 darbinieki. 13 pedagogi ( 13,7 likmes) 14. saimnieciskais personāls ( 12,1 likme),
Vidējais pedagogu vecums ~ 40 gadi, vidējais darba stāžs 17 gadi. Kadru maiņa iestādē ir
nemainīga.
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Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
1.tabula
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

Nr.p
.k.
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3.
3.
3.1.
3.2.

Nr. p.
k.
1
2
2.1
2.2.
2.3

Ieņēmumi (kopā):
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
dotācija īpašiem mērķiem
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finansu palīdzība
Izdevumi (kopā):
Uzturēšanās izdevumi (kopā):
atalgojumi
komandējumi
subsīdijas un dotācijas
pārējie uzturēšanās izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem
(kopā)
kapitālās iegādes
kapitālais remonts
investīcijas
Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga gadā

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)
26759, -

Naudas plūsma
(latos)
Pārskata gadā
Apstiprināts Faktiskā
tāmē
izpilde
39010,39010,-

20484,6275,-

18882,20379,-

18631,20379,0

137004,136724,114688,-

244076,120229,92281,60,-

243811,119964,92024,60,-

22036,280,-

27888,123847,-

27880,123847,-

280,-

123847,-

123847,-

2. tabula
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi
(latos)
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi Izcenojums
Faktiskā izpilde
pašu ieņēmumi
Ls
Maksa par uzturēšanās aprūpes iestādē(Ls./dienā) - vidēji
Citi maksas pakalpojumi
1638,Nomas maksa Ls/mēn.
Ēdināšana (vidēji viena porcija)
0,85
12628,Ieņēmumi no palīgsaimniecības
Kopā:

Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu mūzikas un mākslas skola
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir Varakļānu novada pašvaldības pakļautībā
esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mūzikas jomā skola darbojas kopš 1991.gada
1.septembra. 1995.gada 1.septembrī mūzikai savu darbību sāka mākslas nodaļa.
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Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
likums par pašvaldībām, pašvaldību 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 2010.gadā:
Ieņēmuma avots
Iestādes kopējie ieņēmumi
No tiem: Kultūras ministrija:
Pašvaldības budžets
Vecāku līdzfinansējums
Pārējie ienākumi

Summa latos
173067
40493
37470
8285
86819

Skolas darbības mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmās noteikto mērķu
sasniegšanu
Skolas darbības pamatvirziens - izglītojoša darbība.

Skolas uzdevumi:
 nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un
prasmes mūzikā vai mākslā;
 sagatavot izglītojamos mūzikas vai mākslas profesionālās vidējās izglītības
programmu apguvei;
 veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izveidi;
 racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finansu līdzekļus.
2010./2011. mācību gadā skolā mācījās 135 izglītojamie: 65 profesionālās ievirzes
izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes
spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle; Vokālā mūzika – Kora klase un 70 profesionālās
ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.
Skolā strādā 12 pedagogi, no tiem – 8 ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību, 1
mācās maģistratūrā, 2 pedagogi turpina mācīties augstākajās mācību iestādās, 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; Ansambļu pēcpusdiena; Vecāku sapulces koncerts-izstāde;
Sadraudzības vakars ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolu; Izlaidums. Konkursi un festivāli: 8.
Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls; 38. Starptautiskā mākslas izstāde „Lidice 2010”; VIII
Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss, Francija; Latvijas skolu audzēkņu 6.
konkurss izstāde „Runča piedzīvojumi Latvijā”; Valsts konkurss – Vizuāli plastiskās mākslas
programmā Zīmēšanā; Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Es dzīvoju pie jūras”;
Ziemassvētku apsveikumu konkurss; Ārpusskolas pasākumi: Skolā apgūstamo izglītības
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programmu prezentācijas koncerti Varakļānu vidusskolā, PII ”Sprīdītis”, Murmastienes
pamatskolā, Stirnienes pamatskolā; Atašienes pils svētkos, Mākslas programmas audzēkņu
radošo darbu izstādes Varakļānu novada pašvaldībā, Varakļānu bibliotēkā; Ziemassvētku
koncerts Varakļānu Romas katoļu baznīcā. 9.Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls varakļānos
Varakļānu mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar citām izglītības iestādēm: Varakļānu
vidusskolu, PII ”Sprīdītis”, Stirnienes pamatskolu, Murmastienes pamatskolu, Atašienes
vidusskolu, Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Ergļu
Mūzikas un mākslas skolu.
Plāni nākamajam gadam: Veidot sadarbību ar ārvalstu mūzikas un mākslas skolām.
Rekonstruēt skolas lielo zāli un izveidot to par koncertzāli – izstāžu zāli, izremontēt skolas
kokapstrādes kabinetu un aprīkot to Piesaistīt Kultūrkapitālafonda līdzekļus, Sorosa, ES fonus un
citus finansētos projektus; Rast iespēju realizēt interešu izglītības programmas; Nodrošināt
pedagogiem un izglītojamajiem kvalitatīvu piekļuvi internetam; Veicināt aktīvāku sadarbību ar
vecākiem aicinot tos piedalīties skolas dzīves veidošanā.

3.4.Kultūra, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades
attīstība
Novada teritorijā darbojās šādas kultūras iestādes:
Varakļānu pilsētā:
 Varakļānu kultūras nams;
 Varakļānu pilsētas tautas bibliotēka;
 Varakļānu novada muzejs.
Varakļānos ir brīvdabas estrāde, kurā vasaras periodā notiek vairāki kultūras pasākumi.
Varakļānos kultūras darbā notiek sadarbība ar profesionālās ievirzes skolu – Varakļānu
mūzikas un mākslas skolu, kā arī ar vispārējās izglītības iestāžu deju kolektīviem, ansambļiem,
koriem utt.
Varakļānu pagastā:
 Stirnienes tautas nams;
 Stirnienes bibliotēka;
 Maurānu bibliotēka.
Murmastienes pagastā:
 Murmastienes bibliotēka.
Lai gan Murmastienes pagastā ir aktīva kultūras dzīve un pašdarbība, strādā kultūras
dzīves organizators, pagastam nav sava kultūras nama. 2010.gadā ir sākta Murmastienes pagasta
padomes ēkas rekonstrukcija, kuras rezultātā tiks būvēta piebūve pasākumu zālei. Līdz šim
plašāki pasākumi notika pamatskolas sporta zālē, pagasta padomes telpās, bet vasaras periodā –
brīvdabā.
Murmastienes pamatskolā ir iekārtots novadpētniecības kabinets, kurā apkopota plaša un
vērtīga informācija par pagasta vēsturi. Pēc pagasta administratīvās ēkas rekonstrukcijas
novadpētniecības kabinetu iecerēts pārcelt uz šo ēku, kur nākotnē varētu izveidot Varakļānu
novada muzeja filiāli.

Varakļānu kultūras nams
Varakļānu kultūras nams ir Varakļānu novada pašvaldības pakļautībā esoša kultūras
iestāde.
Kultūras nama adrese: 1.maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads., LV-4838
Kultūras nama darbības mērķis:
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Sadarbojoties ar Latvijas novadu kultūras un izglītības iestādēm, Varakļānu novada
iestādēm un novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, pašvaldības
kultūras nodaļu, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām un atsevišķām personām, īstenot valsts
kultūrpolitiku novadā saskaņā ar nacionālās programmas “KULTŪRA” apakšprogrammā
“Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem atbilstoši visu
paaudžu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.
Varakļānu kultūras namā darbojas 11 amatiermākslas kolektīvi, kuros darbojas 181
dalībnieks. Pašdarbības kolektīvi piedalās Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
rīkotajās skatēs. Tautas mākslas kolektīvu darbība nodrošina Dziesmu un deju svētku ilgtspēju.
Darbojas četri deju kolektīvi, kuru vadītāja ir Marija Madžule.

Sieviešu koris “Dzelvērte” vadītāja Ārija Tumane, vīru vokālais ansamblis vadītāja
Agnija Strūberga, jauniešu vokālais ansamblis vadītāja Kristīne Strode, amatierteātris vadītāja
Ruta Laizāne.

Atsevišķu projektu ietvaros darbojas deju grupa “Vēlziedes un pīlādži” (vadītāja
Valentīna Briška),
Senioru sieviešu vokālais ansamblis “Sidrablāses” (vadītāja Agnija Strūberga),
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Līnijdeju grupa “Četras debesspuses” (vadītāja Anita Sārne). Pašdarbības kolektīvi
piedalās Varakļānu kultūras nama rīkotajos pasākumos un viesojas pie sadraudzības partneriem
citos novados.
Kultūras nama darbības struktūra:
12 valsts un tradicionālie svētki ar 2250 apmeklētājiem, 16 informatīvi-izglītojošas
norises ar 360 apmeklētājiem, 7 koncerti ar 1580 apmeklētājiem, 3 izrādes ar 470 apmeklētājiem,
3 amatieru izstādes ar 420 apmeklētājiem, 6 izklaides sarīkojumi ar 1040 apmeklētājiem, viena
reliģisko konfesiju norise ar 30 dalībniekiem, 12 kinoizrādes ar 760 apmeklētājiem. Kultūras
namā notiek arī citu iestāžu rīkotie pasākumi.
Kultūras nama budžetu sastāda: pašvaldības finansējums Ls 134021.80, ieņēmumi no
biļešu realizācijas Ls 1841,00, sponsorējumi, ziedojumi Ls 600.00, pārējie ienākumi Ls 527.10.
Kultūras nama darbu vada kultūras nama direktors, pasākumus organizē mākslinieciskās
daļas vadītāja (0,5 slodze), strādā mākslinieks-noformētājs (0,5 slodze). Saimniecisko darbu
vada saimniecības pārzinis (0,5 slodze), strādā apkopēja un apkures sezonas laikā četri
apkures/krāšņu kurinātāji. Koncertmeistars, skaņu operators, biļešu kontrolieris, garderobists un
biļešu pārdevējs strādā pēc iepriekš sastādīta grafika, nodrošinot pasākumu norisi noteiktajā laikā
un vietā (samaksa tiek veikta pēc faktiski nostrādātajām stundām).
Bērnu un jauniešu radošo spēju izpausmei un pilnveidošanai rīkojam tradicionālos
pasākumus:
Bērnu un jauniešu mūzikas svētki

Mazo vokālistu konkurss “CĀLIS 2010”
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Kultūras nama telpās atrodas Varakļānu Tautas bibliotēka, nevalstiskā organizācija
“Magnolijas”, invalīdu biedrība “Aspazijas”, nevalstiskā organizācija “PAP”.
Kultūras namā darbojās “KINO PUNKTS”, projekta ietvaros bija iespēja skatīties
jaunākās filmas, kuras atlasīja Kino punkta organizatori (ieeja 1 santīms ziedojumu formā).
2011.gadā plānojam strādāt pie kultūras nama apkārtnes labiekārtošanas. Kultūras
nama iekštelpās sakārtot elektroinstalāciju.
Meklēt jaunas iespējas Varakļānu pilsētas iedzīvotāju radošo spēju apzināšanā,
veicināt iedzīvotāju patriotismu. Lai šo ideju realizētu, organizēt izstādi – konkursu “Varakļānu
pilsētas suvenīrs 2011”.Veicināt suvenīru izgatavošanas tradīcijas un noteikt pilsētai
visatbilstošākos,raksturīgākos suvenīrus.

Stirnienes tautas nams
Atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes Muižā.
2010. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne”,
jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Draudzība”, bērnu vokālais ansamblis, amatierteātris,
garīgās mūzikas koris „Reversium”. Izveidojusies laba sadarbība ar Stirnienes skolu un draudzi,
kas ļauj aptvert plašāku interesentu loku. Tautas nama zāli saviem pasākumiem izmanto skola.
Kā savdabīga tautas nama filiāle darbojas draudzes nams, jo Stirniene vēsturiski ir izveidojusies
policentriska. Katrā no tiem ir savi apmeklētāji gan vecuma, gan attāluma dēļ. Klasiskās un
garīgās mūzikas koncertiem izmanto dievnamu.
Tautas namā strādā vadītāja, 4 kolektīvu vadītāji un apkopēja.
2010. gadā izbūvēta centrālapkure un uzsākti iekštelpu renovācijas darbi – zāle, skatuves
paplašināšana, sanitārā mezgla izbūve, ieplānotas mēģinājumu telpas. Remontdarbu dēļ kopš
novembra vidus mēģinājumi un pasākumi notiek draudzes nama zālē. Izstrādāts projekts tautas
nama apkārtnes labiekārtošanai un Stirnienes Muižas kompleksa gājēju celiņiem un
stāvlaukumiem. Ar Antona Veipa ziedojumu atjaunoti vieni no Muižas vārtiem.
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Stirnienes tautas namu uztur pašvaldība. 2010. gadā saņemta humānā palīdzība no
Šveices Baltiešu fonda, Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas sv. Jāzepa klostera,
Margitas Rapp (Zviedrija) un Jakoba Fjorga (Austrija) – grāmatas, notis korim, tērpi teātrim,
materiāli dekorācijām, galdi.

Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība regulāri tiek informēta ar vietējo un
reģionālo laikrakstu starpniecību.
Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši daudzi pasākumi – valsts svētku un gadskārtu ieražu
koncerti, pensionāru pasākumi, Represēto piemiņas pasākumi, Mātes diena, Dziedošās dienas,
Starptautisko Baroka mūzikas festivāla koncerts, Cecīlijas dienas koncerts, Ziemsvētku koncerti.
2011. gadā plānoti gan tradicionālie pasākumi bērniem un pieaugušajiem – koncerti, izrādes,
bērnu rīti, deju vakari, rokdarbu izstādes, gan turpināta sadarbība ar ilggadējiem draugu
kolektīviem, kā arī meklēti jauni kontakti ar kaimiņu novadu kultūras iestādēm. Sekmīgi turpinās
darbs pie Stirnienes tautas tērpa atjaunošanas.
Tautas nams savu darbību vērsis uz latgaliskās identitātes akcentēšanu un saglabāšanu,
garīgo vērtību popularizēšanu, dažādu sabiedrības slāņu, interešu grupu un vecumposmu
aptveršanu un vienošanu.
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Murmastienes pagasta pārvaldes kultūras darbu 2010.gadā
„ Kvalitatīva kultūrvide, ko veido saglabāts un pieejams kultūras mantojums un
daudzveidīgas kultūras tradīcijas un radošas izpausmes, ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas
teritoriālās attīstības nosacījumiem. Katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz kvalitatīvu dzīves
vidi un pienākums rūpēties par tās ilgtspējas nodrošināšanu. Visu iedzīvotāju grupu dalība
kultūrvides veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanā ir viens no pilsonisku sabiedrību
veidojošiem un vienojošiem faktoriem.” ( Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007- 2013).
Līdz ar lielajām pārmaiņām, kas notiek Latvijā 90.gadu sākumā, arī Murmastienes
kultūras dzīve cieš lielus zaudējumus- privatizācijai tiek nodoti pagasta teritorijā esošie kultūras
nami ar visu inventāru un aprīkojumu. Līdz ar to gan pašdarbības kolektīviem, gan kultūras
darba organizatoriem sākas grūts darba posms, jo nav vietas, kas būtu piemērota kultūras darba
vajadzībām. Sākas ēra, kad kultūras pasākumi notiek skolas sporta zālē, kur gan akustika, gan
aprīkojums (kurš pirms katra pasākuma tiek aizvests uz zāli ) un vizuālais tēls (sporta zāles
milzīgie restotie logi, basketbola grozi, vingrošanas redeles pie sienām) ir ļoti neatbilstošs
kvalitatīvu kultūras pasākumu sniegšanai.
Bet, neskatoties uz to, pagastā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi ( 40 aktīvi
pašdarbnieki):
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Dramatiskais kolektīvs „ Aizvējš” ,
kurš iestudē un piedāvā skatītājiem gan lielāka
apjoma lugas, gan skečus. Piedalās sava
pagasta pasākumos, labprāt atsaucas uz
dažādiem ielūgumiem, piedalās gadskārtējā „
Skeču parādē” Lubānā. Ir aktīvs un atraktīvs
kolektīvs.

Jauktais vokālais ansamblis „ Taktika”allaž ar skanīgām dziesmām pārsteidz
klausītājus pagasta pasākumos. Neatsaka
dalību dažādos pasākumos novadā un ārpus tā
robežām. Ar panākumiem startē skatēs.
Piedāvā daudzveidīgu programmu- dziesmas
sirdij, lustīgus skaņdarbus, kā arī garīgo
dziesmu repertuāru. Ir sagatavotas dažādas
kolektīva koncertprogrammas, kuras var
piedāvāt klausītājiem.
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs- allaž
iepriecina un liek pasmaidīt ikvienam
pasākuma apmeklētājam. Dejo tādas dejas, kas
patīk pašiem un ļauj parādīt visu, ko
iemācījušies.

Vokāli instrumentālā grupa „ The
Kutus”- atraktīvi puiši, kuri savu vaļasprieku –
instrumentu spēli un dziedāšanu- pārvērtuši par
jauniešu iecienītu atpūtas pasākumu. Vienmēr
atsaucīgi un pielāgojas jebkuriem apstākļiem
un publikai.

Pagastā tiek rīkoti dažādi pasākumi: gadskārtu ieražu svētki ( Ziemassvētki- pagasta
iedzīvotājiem un viesiem, pensionāriem, pirmsskolas vecuma bērniem, Lieldienas, Līgo, u.c.),
Jaungada nakts pasākumi, Valsts svētki, piemiņas un atceres dienas. Saglabājusies un arī ļoti
atbalstīta ir tradīcija svinēt Bērnības un Pilngadības svētkus.
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2010.gada Bērnības svētku mazie dalībnieki ar krustvecākiem un pilngadību sasniegušie jaunieši
ar pārvaldes vadītāju.
Ļoti plaši apmeklētas un nu jau par tradīciju ir kļuvušas „ Murmastienes pagasta Sporta
spēles” uz kurām sabrauc ne tikai kaimiņu pagasta sportistu komandas, bet arī blakus novadu
komandas, lai cīnītos par komandu un individuālo sporta veidu uzvarētāju tituliem.
Murmastienē dibināta, bet nu arī novadā pārņemta tradīcija- iepriekšējā gadā dzimušo
bērniņu un vecāku sumināšana, dāvinot sudraba karotīti ar iegravētu bērna vārdu, dzimšanas
datiem un sveicēju.
Katru gadu pirms Ziemassvētkiem lielus un mazus uz savu „ Rūķu darbnīcu”, kurā ir viss
nepieciešamais apsveikumu un rotājumu pagatavošanai, aicina Rūķis, kurš palīdz sagatavot
sveicienus un dāvanas, kurus var atstāt Rūķa pastā un tad, dienu pirms Ziemassvētkiem, tie tiek
nogādāti Murmastienes pagasta teritorijā atrodamiem adresātiem. Iedzīvotāji ļoti izmanto šo
iespēju, jo ne visi var iegādātiem kartiņas, aploksnes un markas, lai aizsūtītu apsveikumus
radiem un draugiem.
Lai iedzīvotājiem sniegtu daudzveidīgāku kultūras programmu, rīkojam vietējo
mākslinieku izstādes, aicinām ciemiņus gan ar koncertiem, gan mākslas darbiem, rīkojam deju
vakarus telpās un zaļumballes.
2010.gads noslēdzās ar patiesu prieku par to, ka beidzot, 2011.gadā sāks realizēt
projektu „ Administratīvās ēkas rekonstrukcija, aktu zāles celtniecība”. Tātad, jau 2011.gada
jauno sezonu ( no rudens ) varēsim uzsākt ar jaunu sparu savās jaunajās mājās - zālē un
brīvdabas estrādē. Saglabāsim esošos un dibināsim jaunus pašdarbības kolektīvus, lai atjaunotos
un uzplauktu Murmastienes kultūras dzīve.

Varakļānu tautas bibliotēkā
Bibliotēka veic kultūras un izglītības, informācijas un izklaides funkcijas. Tās nozīme
nemazinās, tieši otrādi – bibliotēkas apmeklētāju skaits palielinās.
2010.gadā Varakļānu tautas bibliotēkā reģistrēti 519 apmeklētāji (no tiem 216 bērni un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam). Kopējais apmeklējumu skaits – 9891, izsniegums – 10743
vienības.
Bibliotēku apmeklē ne tikai pilsētas iedzīvotāji, liela daļa apmeklētāju ir no mūsu novada
pagastiem un blakus esošajiem novadiem (Viļānu, Riebiņu novadi).
Reģistrēto lasītāju skaits ir nedaudz pieaudzis, arī apmeklējumu skaits, salīdzinot ar
pagājušo gadu, palielinājies. Kopējais izsniegto vienību skaits grāmatām nedaudz samazinājies,
toties seriālizdevumiem pieaudzis.
Apmeklētājiem pieejami 10 datori ar interneta pieslēgumu, pieejams arī bezvadu
internets, ko var izmantot gan bibliotēkas telpās, gan ārpus tām.
2010.gadā bibliotēkai grāmatu un periodikas iegādei no budžeta tika izlietoti 3358 Ls. No
tiem grāmatu iegādei – 2726 Ls, periodikai – 632 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības
budžets bija lielāks. Saņemti arī dāvinājumi (grāmatas) 178,10 Ls vērtībā.
30

Iepērkot literatūru, pārsvarā vadāmies pēc lasītāju interesēm. Tā kā Varakļānu pilsētas
bibliotēka ir publiskā bibliotēka, tad vairāk tiek iepirkta daiļliteratūra. Cenšamies arī sekot līdzi
jaunumiem zinātniskajā un uzziņu literatūrā, jo ir pieprasījums arī pēc šāda veida izdevumiem.
Bibliotēkā turpinās darbs pie grāmatu ievadīšanas vienotajā kopkatalogā programmā
„Alise-4i”, tiek ievadīti visi jaunieguvumi un arī iepriekš saņemtās grāmatas. Uz 2011.gada
janvāri kopkatalogā bija apmēram 70 % eksemplāru. Tāpat ir uzsākts darbs pie vienotā lasītāju
saraksta veidošanas. Un jau gada nogalē tika uzsākta elektroniska grāmatu izsniegšana
bibliotēkas lietotājiem.
2010.gadā tika sniegtas 1420 tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas, no tām – 574
bērniem.
Izmantojam arī starpbibliotēku abonementa iespējas: sadarbojamies ar Madonas novada
bibliotēku un sava novada bibliotēkām. No citām bibliotēkām saņemtas 17, nosūtītas 23
grāmatas.
2010. gadā bibliotēkā bija apskatāmas 42 literatūras izstādes. Lieldienās un
Ziemassvētkos, sadarbojoties ar mūzikas un mākslas skolu, bibliotēkā varēja aplūkot bērnu
veidotu apsveikumu izstādes.
Sadarbībā ar VUGD Varakļānu posteni, vasaras mēnešos bibliotēkas telpās bija
apskatāms pārvietojams informatīvais stends par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību dažādās
bīstamās situācijās.
Notika 2 bibliotekāras stundas PII „Sprīdītis” un Varakļānu vidusskolas audzēkņiem.
Tika organizētas arī vairākas jauno grāmatu dienas.
Turpinām darbu pie novadpētniecības materiālu vākšanas, papildinot iesāktās tematiskās
mapes.
Bibliotēkas darbinieces regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un semināros,
ko organizē Madonas novada bibliotēka.
.
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Varakļānu mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu gatavoto apsveikumu
izstāde

Bibliotekārā stunda Varakļānu vidusskolas 2.klases audzēkņiem
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Murmastienes pagasta bibliotēka
Murmastienes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kas apkalpo tās teritorijā mītošos 865 iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto
dažāda vecuma, profesiju un izglītības līmeņa pārstāvji. Lasītāju vidū ir
16 dažādu augstāko mācību iestāžu studenti,
35 vidējo mācību iestāžu audzēkņi,
49 zemnieki utt.
Lai raksturotu iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, ieskatam statistikas dati par 2010.g.
lasītāju skaits pagasta bibliotēkā -302, t.sk. bērni līdz 18 g.v.- 89,
apmeklējumu skaits - 6063
literatūras izsniegums – 8206 eks.
Murmastienes pagasta bibliotēka savu darbu organizē atbilstoši vietējās nozīmes
bibliotēku tīkla darbības noteikumiem un sniedz iedzīvotājiem universālo informācijas un
izglītības pieejamību – grāmatas, periodiku un citus iespieddarbus, katalogu, datu bāzu,
pārlūksistēmu, elektroniskās informācijas iegūšanas un pārraides un starpbibliotēku abonementa
izmantošanu. 2009. gadā bibliotēka uzsākusi darbu arī bibliotēku informācijas sistēmas modulī
ALISE-i un veido elektronisko kopkatalogu. Pagasta bibliotēka
 būdama vietējais zināšanu avots, nodrošina pamatapstākļus mūžizglītībai un
iespējai celt savu zināšanu līmeni,
 būdama vietējais informācijas centrs, padara visu veidu zināšanas un informāciju
viegli pieejamu saviem lasītājiem,
 būdama vietējais kultūras centrs, sagādā iespēju atpūsties un izklaidēties.
Bibliotēka ir iekarojusi un nostiprinājusi savu vietu un lomu sabiedrības izglītošanā un
informācijas pakalpojumu sniegšanā. Saglabājas stabils lasītāju skaits, apmeklējumu skaits
pieaudzis par pusotru tūkstoti, jo bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts ir mainījies – tas
kļuvis modernāks un daudzveidīgāks. Arī pasākumu formas ieguvušas jaunas aprises un tas
piesaista sabiedrības uzmanību. Bibliotēkā regulāri tiek izliktas literatūras un foto izstādes un
organizēti pasākumi sakarā ar ievērojamu cilvēku jubilejām un atceres dienām, svētku un
piemiņas dienām, valstiski svarīgiem pasākumiem, kultūras un sporta notikumiem u.c.
Pieminēšu tikai lielākos no tiem: 21 literatūras izstāde, 13 tematiski, literāri pasākumi, 6
konkursi, 1 neklātienes ceļojums, 5 bibliotekārās stundas, 8 jauno grāmatu apskati u.c.
Informācijas tehnoloģiju laikmetā jaunā paaudze bez īpaša pamudinājuma grāmatas lasa
arvien mazāk. Tāpēc bibliotēkas darbā ar bērniem tiek ieguldīts daudz laika un izdomas, lai
lasīšanas veicināšanas pasākumi būtu izdevušies un sasniegtu savu mērķi.
Aizvadītais gads arī novadpētniecības jomā iezīmējās ar jauno tehnoloģiju izmantošanu
un savdabīgu materiālu noformēšanu. Gan tematiskajās mapēs, gan digitālā veidā krājas
materiāli par pagastu- par tā ļaudīm, dabu, norisēm sabiedrībā un politikā.
Bibliotēka aktīvi iesaistās arī projektu izstrādē un realizācijā. Jau 7 gadus Murmastienes
pagasta bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija”, gūst atbalstu
Kultūrkapitāla konkursos ,,Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām”, realizējot
LEADER+ projektu iegādātas mēbeles un aprīkojums bibliotēkas lasītavai, organizēti apmācību
kursi par dažādām tēmām… Kopā bibliotēka sagatavojusi, iesniegusi un realizējusi 20 projektus.
Ieviešot savā darbā jaunās tehnoloģijas un pilnveidojot apkalpošanas metodes, bibliotēka
ir nepārtrauktā ceļā uz laikmetīgas bibliotēkas attīstību.
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Stirnienes bibliotēka

Adrese: Varakļānu novads, Varakļānu pagasts,
„Muiža”
Tālrunis: 26526176
e-pasts: kaspain@inbox.lv
Bibliotēkas piedāvājumi:
 Grāmatu fonds 11519
 18 nosaukumu preses izdevumi
 Elektroniskais katalogs
 Uzziņas, konsultācijas
 Bezmaksas interneta pakalpojumi
 25 tematiskās mapes
 16 novadpētniecības mapes
 Latviešu filmu portāls www.filmas.lv
Maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana, skenēšana
Darba rādītāji par 2010.gadu:
 lietotāji 193
 apmeklējums 4210
 izsniegums 4341
 uzziņas 156
 SBA izsniegumi 45
 izstrādāts viens projekts
Iegādātas grāmatas:
 322 par pašvaldības līdzekļiem,
 1 par projekta līdzekļiem,
 17 saņemtas dāvinājumā.
Finansiālā nodrošinājuma dinamika pozitīva un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu.
Personāls
 1 bibliotēkas darbinieks
 1 interneta pieejas punkta konsultants
 1 apkopēja
Informācija par bibliotēku ir atrodama Madonas novada bibliotēkas mājas lapā,
Varakļānu novada mājas lapā, bibliotēku portālā www.biblioteka.lv un portālā
www.kulturaskarte.lv
Katru gadu atjaunoju prospektu par pieejamajiem pakalpojumiem bibliotēkā un darba
rādītājiem iepriekšējā gadā, ar kuru var iepazīties bibliotēkas lietotāji.
Interesenti var iepazīties ar bibliotēkas vēsturi, tūrisma maršrutu pa Varakļānu pagastu,
virtuālais ceļojums pa pagasta kultūrvidi.
Tiek sniegtas publikācijas par bibliotēkas darbu – Varakļōnītī un Starā.
Uz 2011.gadu elektroniskajā katalogā ievadīti 8186 eksemplāri, kas sastāda 71 % no
kopējā grāmatu fonda. Atlikušais % atrodas Stirnienes bibliotēkas izsniegšanas punktā, kurš tiks
ievadīts pēc to pārvietošanas uz Stirnienes bibliotēkas jaunajām telpām.
No oktobra mēneša ir uzsākta arī grāmatu elektroniska izsniegšana.
34

Pateicoties bibliotēku projektam „Trešais tēva dēls, bibliotēkā pieejamas bezmaksas datu
bāzes www.letonika.lv un www.nais.lv
Bibliotēka beidzot būs sagaidījusi jaunas un plašākas telpas, jo pašreiz remonti iet pilnā
sparā un jurģi gaidāmi pēc pāris mēnešiem.

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība:












Nodrošināt brīvu , neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.
Sniegt bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.
Komplektēt, apstrādāt un kataloģizēt bibliotēkas jaunieguvumus,
Uzkrāt un sistematizēt universāla rakstura iespieddarbus, kas apmierina Stirnienes
bibliotēkas lietotāju prasības.
Papildināt, rediģēt un uzturēt kārtībā katalogus.
Turpināt elektroniskā kataloga veidošanu.
Veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, novadpētniecības darbu.
Apmierināt bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un cita veida
dokumentiem ar SBA palīdzību.
Organizēt literatūras un lasīšanas popularizēšanas pasākumus.
Organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem.
Piedalīties projektu rakstīšanā, lai piesaistītu papildus līdzekļus bibliotēkai..

Varakļānu Novada muzejs
Misija: Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un
iepazīstina ar grāfa M.Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.
Darbība:
 Galvenais uzdevums realizēt muzeja misiju;
 Veikt krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un popularizēšanas darbu saskaņā ar
MK noteikumiem par nacionālo muzeju krājumu;
 veikt zinātniski pētniecisko darbu;
 veikt izglītojošo darbu;
 veikt popularizējošo darbu un sekmēt tūrisma attīstību novadā.
Muzejs akreditēts līdz 15.12.2014.
Muzeja šifrs: VarNM
Juridiskais statuss: pašvaldības iestāde
Reģistrācijas Nr. 90001754862
Juridiskā adrese: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 4838
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Darba laiks: O – S no 10:00-16:00, vasaras sezonā no 15.V – 15. IX O – Sv. 10:00 –
17:00
Piedāvājums:
Bezmaksas pakalpojumi:
 iespēja iepazīties ar Nacionālā krājuma priekšmetiem, uzziņu materiāla
(kartotēkas, apraksti, rādītāji) pieejamība;
 izstāžu atklāšana;
 tematiski pasākumi
 muzeja ekspozīciju apmeklējums karavīriem, invalīdiem, pirmskolas bērniem,
internātskolu audzēkņiem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem.
Maksas pakalpojumi:
 ieejas maksa pieaugušajiem - Ls 0.50
 ieejas maksa pensionāriem, studentiem – Ls 0.30
 ieejas maksa skolēniem – Ls 0.20
 gida pakalpojumi pa muzeju – Ls 1.00
 gida pakalpojumi pa parku – Ls 2.00
 gida pakalpojumi „Varakļānu pils parks” – Ls 3.00
 gida pakalpojumi „Dvēseļu ceļi” – Ls 5.00
 telpu īre konferencēm, semināriem, sapulcēm – 2.50 Ls/h
 telpu īre banketiem, jubilejām – 5.00 Ls/h
 telpu īre kāzu mielastiem - 100.00 Ls/diennaktī
 telpu īre jaunlaulātajiem – 10.00 Ls/diennaktī
 telpu īre kāzu viesiem – 20.00 Ls/diennaktī
 izklaidējoša programma jaunlaulātajiem „ceļš uz titulu” – Ls 25.00 + Ls 0.30
(ieejas maksa par katru kāzu viesu)
 muzeja pedagoģiskā programma „bez pagātnes nav nākotnes” – Ls 0.20/0.30
Dokumentācija:
Muzeja iekšējie normatīvie akti:
 Varakļānu Novada muzeja nolikums;
 Noteikumi par Varakļānu Novada muzeja krājumu;
 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā;
 Varakļānu Novada muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi
 Darba drošības ievadinstrukcija
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
 Vidēja termiņa darbības stratēģija 2009.-2014.g.
 krājuma komisijas nolikums;
 muzeja padomes nolikums.
Krājums.
Kopējais krājuma vienību skaits pārskata gada beigās : 3806
t.sk. pamatkrājuma vienību skaits : 923
Pārskata gadā jauniegūto vienību skaits
: 522
t.sk. pamatkrājuma vienību skaits: 129
Pārskata gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits: 222
No palīgkrājuma izņemto vienību skaits: 6
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits: 3674
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība (LVL) 5551.61
Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude: 3354
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs : 621
t.sk.izmantoto pamatkrājuma vienību skaits: 222
Dažādiem mērķiem izmantotās krājuma vienības kopā: 89
Zinātniskā darbība
Referātu, ziņojumu un rakstu skaits :
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Prospektu, ceļvežu u.c. skaits;
1
Izstāžu, ekspozīciju plānu skaits :
1
Izglītojošo programmu scenāriju skaits: 1
Komunikācija ar sabiedrību. Muzeja apmeklējums
Apmeklējumu skaits kopā:
2918
Individuālie
669
Apmeklētāji grupās
666
Skolēni grupās
393
Ārzemnieki
53
Pārējie grupās
220
Dažādi apmeklētāji
1583
Bezmaksas apmeklētāji
1902
Muzeja pieejamība
Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:
274
Stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem: 1918
Stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā: 35
Izstādes muzejā pārskata periodā
Izstāžu skaits muzejā
10
t.sk.atklātas pārskata periodā
6
t.sk. no muzeja krājuma
1
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju sk. muzejā :
Lekciju skaits muzejā
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits:
Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits
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Starptautiskā sadarbība Polijas Zinātņu akadēmijas mākslas institūts
Mājas lapa: www.varaklani.lv/varaklanunovadamuzejs
Informācija citās internetvietnēs kopskaitā : 28
Infrastruktūra: Ēkas īpašuma forma: pašvaldības īpašums
Ēkas uzcelšanas gads: 1789
Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr.: 6484
Teritorijas kopējā platība (m2) : 1298
Izmantojamo muzeja telpu kopplatība (m2) : 890
Informācijas tehnoloģijas
Kopējais datoru skaits: 3
Interneta pieslēgums: 3
Darbinieki
Amata vietu skaits: 5 (t.sk. vadītājs – 1, speciālisti – 3, citi – 1 )
Darbinieku izglītība: augstākā – 3, Vidējā - 2
Finasiālie rādītāji
Ienākumi kopā: LVL 21301
t.sk. pašvaldības budžets – 20594.00 LVL
biļešu ieņēmumi
- 228.00 LVL
maksas pakalpojumi - 479.00 LVL
Izdevumi kopā: LVL 21301
t.sk. darba samaksa
- 12518.00 LVL
darba devēja, VSAOI, pabalsti, kompensācijas – 2847.00 LVL
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komunālie maksājumi - 439.00 LVL
apsardzes izmaksas
- 307.00 LVL
Muzeja priekšmetu pirkumi – 210.00 LVL
Pārējās izmaksas
- 4417.00 LVL
Kapitālie izdevumi 563.00 LVL

3.5.Veselības aprūpes pieejamība
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ambulatora ārstniecības iestāde, kas
reģistrēta ārstniecības reģistrā ar nr.7018-00002, komercreģistrā ar nr. 40003365196. Centrs
atrodas Pils ielā 25a, Varakļānos.
Centrā izvietota viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. NMP brigādes
darbība nav pakļauta Varakļānu veselības aprūpes centram, bet gan valsts apvienotajam
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Centra telpās ir izvietotas divas ģimenes ārstu prakses, lai nodrošinātu primārās veselības
aprūpes pakalpojumu ērtu un kvalitatīvu sniegšanu.
Atbilstoši iestādes plānam un saskaņā ar līgumu par sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu apjomu, par kuriem Veselības norēķinu centrs maksā no valsts budžeta,
2010.gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas: 1,Izmeklējumi un terapija:
ultrosonogrāfiskie izmeklējumi, rentgendiagnostika; 2. Laboratoriskie izmeklējumi; 3. Dienas
stacionārā sniegtie pakalpojumi (ar iespēju izmantot nakts viesnīcas pakalpojumus); 4. Fizikālās
medicīnas pakalpojumi; 5. Speciālistu pakalpojumi: trumatologs – ortopēds un ginekologs,
dzemdību speciālists. Papildus esošā līguma nosacījumiem, Varakļānu veselības aprūpes centrs
izmanto valsts noteiktos papildus sociālās palīdzības līdzekļus, tādā veidā nodrošinot
medicīnisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.
2010.gadā atvērts zobārstniecības kabinets, kurā strādā zobārsts un zobu higiēnists.
Noslēgts līgums ar Veselības norēķinu centru par pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu
vecumam.
Varakļānu veselības aprūpes centrā 2010.gadā vidējais strādājošo skaits bija divdesmit
trīs.
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par medicīniskajiem pakalpojumiem Varakļānu
novadā, vairākkārt publicēta informācija Varakļānu novada avīzē, kā arī nodrošināta
informācijas pieejamība veselības aprūpes centrā.
2010.gadā pašvaldības projekta ietvaros nodrošināta ēkas energoefektivitātes uzlabošana
– fasādes siltināšana un logu nomaiņa.
2010.gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta aktivitātes „Ambulatorās
veselības aprūpes attīstība” ietvaros tiek īstenots projekts ”Ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā”. Ēkas kopējā platība ir 1738,8
m2. Nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju, notiek remonts 1018 m2 platībā, turklāt 2011.gadā šī
paša projekta ietvaros, paredzēts veikt ēkās ārējo rekonstrukciju, izbūvējot pasažieru pacēlāju ar
četrām pieturām, kas savienos ēkas trīs pamatstāvus, nodrošinot vides pieejamību ārstniecības
iestādē.
Varakļānu veselības aprūpes centra darbība arī turpmāk tiks vērsta uz iespēju Varakļānu
novada un arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu primāro un sekundāro veselības
aprūpi.
Varakļānu un Murmastienes pagastos ir feldšerpunkti (FVP). Katrā FVP strādā
ārsta palīgs, bet reizi nedēļā pieņem ģimenes ārsti.

38

3.6.Sociālā palīdzība iedzīvotājiem
Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot
personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sociālie pakalpojumi ietver sociālo
aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju,
kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru
izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 01.01.2003.Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:
1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2. dzīvokļa pabalsts;
3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.
Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības budžeta. Lai saņemtu
pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā
pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtē personas
vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienojas par piemērotāko
palīdzības veidu. Varakļānu novada Sociālā dienestā strādā četri speciālisti, no kuriem diviem ir
augstākā izglītību sociālā darba jomā, viens mācās par sociālo darbinieku un vienam ir augstākā
izglītība citā profesijā. Visi darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
Varakļānu pašvaldība budžeta izdevumos sociālā atbalsta pasākumiem 2010. gadā
izlietojusi kopā Ls 73250,61. No tā sociālā palīdzībā izmantoti – Ls 66166,34, citos atbalsta
pasākumos un kompensācijās iedzīvotājiem izmaksāti - Ls 7084,27. Pašvaldības sociālā dienesta
uzturēšanai izmantoti- Ls 1396,2.
Jau 2009. gadā veiktā sociālās palīdzības saņēmēju analīze norādīja, ka palīdzības
saņēmēju skaitam ir tendence pieaugt. Apkopojot datus par 2010. gadu secināts, ka trūcīgo
ģimeņu skaits, kas visuzskatamāk raksturo situāciju novadā, ir ievērojami pieaudzis – ja
2009.gadā par trūcīgām tika atzītas 53 ģimenes (329 personas), tad aizvadītajā gadā to skaits ir
pieaudzis par 276 ģimenēm (1192 personas). No kopējā trūcīgo personu skaita 380 personas (32
%) ir nepilngadīgas, darbspējīgas strādājošas – 212 personas (18%) darbspējīgas nestrādājošas
personas - 495 personas (40%), pilngadīgas personas ar invaliditāti- 52 personas (4%), pensijas
vecuma personas – 68 personas (6%) un personas bērna kopšanas atvaļinājumā – 17 (1%)(skat.
1.attēlu). Vidējai bezdarbs Varakļānu novadā 2010. gadā bija 13%.
pilng.
personas ar
invaliditāti
personas 4%
bērnu
kopšanas
nestrādājošas
atvaļinājumā
40%
1%

nepilngadīgās
personas
32%

pensijas
vecuma
personas
5%

strādājošas
personas

18%

1. attēls. Ienākumu testēto sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc
ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli Varakļānu novadā 2010. gadā
Iedzīvotāju sociālās problēmas ir dinamiskas. Pie jebkurām ekonomiskām izmaiņām
parādās jaunas sociālā riska grupas. Līdz šim sociālā dienesta klienti galvenokārt bija personas
pensijas vecumā, personas ar invaliditāti, kuri nestrādāja algotu darbu un vienīgie ienākumi bija
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nelielās pensijas. Šobrīd vērojama tendence, ka klientu vidū palielinās ģimeņu ar bērniem un
darbspējīgo personu skaits, jo ekonomiskā krīze valstī izraisījusi strauji pieaugošu bezdarbu un
cilvēki paliek bez pietiekošiem iztikas līdzekļiem.
Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsta saņēmēji 2010.gadā bija 107
ģimenes, t.sk. 355 personas, kuras saņēma pabalstus par Ls 33850. Dzīvokļa pabalsts tika
izsniegts 169 ģimenēm, t.sk. 375 personas par Ls 9416,94.Veselības aprūpē (medicīnisko
izdevumu segšanai) 494 personām tika izlietoti Ls 4835,91, brīvpusdienām trūcīgām personām
un zupas virtuvē 500 personām izlietoti Ls 11137,96 līdzekļi. Vairākus gadus dienests sniedz
palīdzību arī pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
2010. gadā pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 4
personām , kas no pašvaldības budžeta prasījis Ls 1993,53. Bērnu uzturēšanai audžuģimenēs
iztērēti Ls 4932 (skat. 2.attēlu).

GMI
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pabalsts
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13%
citi pabalsti

2. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc izlietotajiem naudas
līdzekļiem LS
Sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem tiek risināti dažādi jautājumi par veselības
aprūpi, klientu veselības stāvokļa uzlabošanu, gatavoti dokumenti Veselības un Darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijai invaliditātes grupu piešķiršanai. Bez pabalstiem dienests
piedāvājis arī iespēju stāties rindā dažādu valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Tā 2010. gadā šo iespēju izmantojušas 8 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 2 Černobiļas
AES seku likvidēšanas dalībnieki, 1 politiski represētā persona. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem, pieprasījums pēc šāda veida pakalpojuma nedaudz palielinājies .
Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts
budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikts 1 novada iedzīvotājs. Varakļānu novada
pašvaldībai ir savs veco ļaužu pansionāts ,,Varavīksne”, kurā mitinās 19 personas.Gadījumos,
kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests nodrošina aprūpes mājās
pakalpojumu. Kopumā 2010. gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 69
pensijas vecuma personām.
Šajā visai sabiedrībai ekonomiski grūtajā laikā, kad atbalsts un palīdzība cilvēkiem
nepieciešama arvien vairāk, īpaši aktīvi darbojas nevalstiskās labdarības organizācijas un
Latvijas uzņēmumi. Latvijas Sarkanais Krusts iesaistoties Eiropas komisijas programmas
realizācijā sniedza iespēju personām, kuras 2010. gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par
trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu saņemt pārtikas produktu komplektu. Pārtikas
pakas saturs: auzu pārslas (0,5 kg), četrgraudu pārslas (1,5 kg), griķu pārslas (0,5 kg) pankūku
milti (0,4 kg),vājpiena pulveris (0,2 kg ) un piens (2 litri).Varakļānu novadā tika izdalītas 5904
šādas pakas. 2009. gadā A/S „Latvenergo” un biedrība „Latvijas pašvaldību savienība” parakstīja
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līgumu par to, ka „Latvenergo" dāvina (ziedo) un LPS pieņem dāvinājumā dāvanu kartes
„Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. Katras kartes nominālvērtība ir LVL 37,15. Šī
dāvinājuma (ziedojuma) mērķis – celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu
sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu 2010. gada apkures sezonas laikā, nododot
kartes elektroenerģijas lietotāju – garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju un trūcīgo
ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām. Pirmajā izdales kārtā pēc pašvaldību pieprasījumiem tika
sadalītas 187 kartes.
Sociālā dienesta darbinieki sadarbībā ar domes attīstības nodaļas speciālistiem 2009.
gadā ir izstrādājuši koncepciju un iesnieguši projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības
fondam par „Alternatīvās aprūpes centra izveidi Varakļānu novadā”. Projekts tiek realizēts,
centra atklāšana paredzēta 2011.gadā.
Ņemot vērā sadzīves apstākļu pasliktināšanos daudzās ģimenēs, vecāku nolaidību un
citus situāciju pasliktinošus apstākļus paredzams, ka turpmākajos gados var nākties saskarties ar
arvien lielāku skaitu bērnu, kuriem būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. Pēdējā gada laikā
Varakļānu novadā ir strauji pieaudzis bezdarbnieku un, likumsakarīgi, arī trūcīgo personu skaits.
Daudzi cilvēki ir ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un
prasmēm. Līdz ar to daudziem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, ir grūtības ne tikai integrēties
sabiedrībā, bet arī organizēt ar mājas dzīvi saistītās aktivitātes.
Apkopotā informācija norāda, ka aizvadīts spraigs un notikumiem bagāts gads, bet
ikdienas darbs diemžēl rāda, ka 2011. gadā gaidāms jauns trūcīgo ģimeņu skaita palielinājums.

Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE”
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” gada publiskais pārskats sociālās
aprūpes jomā.
Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt iestādē dzīvojošiem 20. pieaugušiem klientiem
sociālos pakalpojumus, izlietojot pašvaldības un valsts budžeta līdzekļus atbilstoši MK
noteikumiem par programmu un apakšprogrammu izpildi. Iestādē strādā 15 darbinieki uz 10,2
likmēm. Iestādes darbiniekiem ir izglītība, pieredze un atbilstoši kursu apmeklējumi, lai sniegtu
kvalitatīvus sociālos pakalpojumus mūsu klientiem.
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” ( turpmāk tekstā - pansionāts)
atrodas Varakļānu novadā, Varakļānos. Pansionāta iestādes ēka ir izveidota 1997. gadā
pirmsskolas ēkā, kas celta 19 gadsimta beigās.
Iestādes juridiskais.
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE” ir Varakļānu novada pašvaldības
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām, un kura ir reģistrēta 2009. gada
15. oktobrī. Reģistrācijas apliecības Nr. 414
Par Varakļānu veco ļaužu pansionāta „VARAVĪKSNE” dzimšanas gadu var
uzskatīt 1997.gadu.
Pansionātam ir ( struktūrvienības ): Sociālā aprūpe, medicīniskā aprūpe,
grāmatvedība un uzskaite, ēdināšanas bloks, tehniskais bloks, saimnieciskā daļa.
Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes.
Pansionātā īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
jomā attiecībā uz pilngadīgām personām un 2. grupas invalīdiem .
Pansionāts nodrošina pilngadīgām personām un 2. grupas invalīdiem:
 mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, radītu apstākļus,
kas atbilstu kā dzīvei ģimenē,
 nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu
sociālās, garīgās un psiholoģiskās funkcionēšanas spējas,
 pansionāta administrācija veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra
darbības nodrošināšanai,
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pansionāts īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c.
normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK 3. jūnija 2003. gadā
noteikumi Nr. 291 un citi normatīvie akti. Darbs tiek organizēts atbilstoši plāniem.
Iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums:
Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas.
Pārskata gadā vadība nav mainījusies. Klientu dzīves apstākļu uzlabošanai tika veikts
kosmētiskais remonts palīgtelpās, otrajā stāvā veikts kosmētiskais remonts koridorā, atpūtas un
ēdināšanas telpās, virtuvē izpildītas Pārtikas un veterinārā dienesta prasības par pārtikas drošuma
noteikumiem, iepirktas higiēnas preces, medikamenti.
Rezultātā, pateicoties papildus finansējumam, uzsāktie pasākumi stimulēja klientus
iesaistīties saimnieciskos darbos, klienti sāka vairāk interesēties par sabiedrisko dzīvi, kas
veicina integrāciju sabiedrībā pozitīvā virzienā, tas tika panākts prasmīgi darbojoties sociālajam
darbiniekam Irinai Vecozolai. Pansionāta cilvēki labprāt svin savas un citu pansionāta kaimiņu
dzimšanas dienas un citus svētkus. Klienti apmeklē baznīcu, kā arī konfesiju pārstāviji apmeklē
iestādi, sniedzot garīgos pakalpojumus, apmeklē vietējās izstādes, veic izbraucienus pa
Varakļānu novadu. Pansionāta iemītniekus apciemo labdarības teātri no Rīgas, Aizkraukes,
sniedz koncertus Varakļānu katoļu draudzes bērnu ansamblis Ievas Zepas vadībā, mūzikas skolas
kolektīvs un arī mazie pirmsskolnieki. Šīs izmaiņas bija nepieciešamas, lai kaut daļēji izpildītu
ES prasības, nodrošinot klientiem atbilstošus dzīves un sadzīves apstākļus.
apstākļus.
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2010. gadā uz 20 vietām vidējais klientu skaits 17, jo pēc LR LM SPP norādījuma, nav
atļauts pieņemt klientus virs plānoto vietu skaita. Taču mūsu kontingenta klienti slimo, brauc
ciemoties un tādējādi ik 3. dienu prombūtnē ir 1-2 klienti. Tāpēc lai pildītos gultu dienas, būtu
vajadzīgs pieņemt virs plānotajām gultām vismaz 2 klientus.
Pansionātā uz 2010. gada 1. janvārī dzīvoja 16 iemītnieki .
2010. gadā ir iestājušies ir 9 iemītnieki, bet izstājušies ir 6, bet miruši ir 2 iemītnieki
Pansionātā uz 2010. gada 31. janvāri dzīvo 17 iemītnieki.
Budžeta līdzekļi tiek izmantoti tikai apakšprogrammas mērķu izpildei. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, šie rādītāji nav izmainījušies.
Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Lai uzlabotu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ar darbiniekiem (pakalpojumu
sniedzējiem ) tiek organizēti sekojoši pasākumi, kuros tiek analizētas vietēja rakstura problēmas
un izskatīti presē publicētie gadījumi citās līdzīga rakstura iestādēs: tās ir iknedēļas piecminūtes
pirmdienās un pēc vajadzības arī biežāk, visu darbinieku ikmēneša sanāksmes, atbalstām
darbinieku specializāciju un kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņas braucienus. Valsts
likumdošana, gan sociālo darbinieku standarti, gan sociālo darbinieku ētikas normas.
Galvenie pasākumi, kas veikti sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai:
 klientu istabiņu kosmētiskais remonts,
 klientu izmitināšana atbilstoši klientu vēlmēm, vecumam, interešu un raksturu
saderībai( iespēju robežās ),
 ēdienkartes sastādīšana atbilstoši diētai, nodrošinot sabalansētu uzturu,
 darbs, kas vērsts uz dialoga veidošanu starp klientiem un administrāciju.
Pakalpojuma kvalitāti nosaka daudzi objektīvi un subjektīvi faktori:
- Institūcijas ģeogrāfiskais novietojums, satiksmes pieejamība, pašas iestādes
piemērotība klientiem.
Iestādei nav savs transports, ar kuru klientu varētu aizvest pie ārsta, uz tirdzniecības
vietām un ekskursijās.
Lai klienti varētu saņemt citu institūciju sniegtos pakalpojumus, iestādē uz ziņojumu dēļa
ir informācija ar adresēm un telefona numuriem.
- Institūcijas materiālie un finansu resursi.
Pārskata gadā iestāde uz 1 klientu ēdināšanai dienā tērēja Ls 2,10, medikamentus Ls 9,52
dienā. Ja finansējums būtu lielāks, klienti saņemtu sabalansētāku, vitamīniem bagātāku pārtiku,
uzturā vairāk varētu lietot augļus un dārzeņus.
Klientu istabiņas varētu iekārtot mājīgāk un funkcionālāk.
Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana .
Lai sekmīgi izpildītu iestādei nospraustos mērķus, ir jābūt kompetentiem. Uz dažādiem
kursiem, semināriem un mācībām rajona mērogā izbrauca 30% darbinieku.
Medicīnas māsai ir izsniegtas apliecības un sertifikāti.
Praktiski apmācības aptvēra visus darbiniekus, taču intensitātes līmenis ir bijis dažāds.
Kompetenti darbinieki nozīmē – lai viņiem būtu attiecīga izglītība, lai par darbu saņemtu
MK noteikumos norādīto samaksu, lai būtu izvērtēti darba vides riski, kuriem darbinieks
pakļauts un tie savlaicīgi tiktu novērsti, lai tiktu veikti visi pasākumi, kuri novērstu vardarbības
iespējas pret darbinieku lai tiktu saglabāta darba drošība. Tiek respektēti: pieredze, padomu
došana, atzinības izteikšana, sociālās garantijas.
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Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
1.tabula

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
Naudas plūsma
(latos)

Nr.p
.k.
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3.
3.
3.1.
3.2.

Ieņēmumi (kopā):
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
dotācija īpašiem mērķiem
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finansu palīdzība
Izdevumi (kopā):
Uzturēšanās izdevumi (kopā):
atalgojumi
komandējumi
subsīdijas un dotācijas
pārējie uzturēšanās izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
kapitālās iegādes
kapitālais remonts
investīcijas
Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga gadā

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)
26637,-

Pārskata gadā
Apstiprināts Faktiskā
tāmē
izpilde
30000,32159,-

26637,-

30000,-

32159,-

57916,57916,33149,-

60864,60489,34008,14,-

60320,59947,34001,14,-

24767,-

26467,375,-

25932,373,-

2. tabula

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi
(latos)

Nr. p.
k.
1
2
2.1
2.2.
2.3

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi
pašu ieņēmumi
Maksa par uzturēšanās aprūpes iestādē(Ls./dienā) - vidēji
Citi maksas pakalpojumi
Nomas maksa Ls/mēn.
Ēdināšana (vidēji viena porcija)
Ieņēmumi no palīgsaimniecības
Kopā:

Izcenojums

Faktiskā izpilde

288,-

32159,-

3.7.Aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietu, kā arī ar audžuģimenēm saistīto
jautājumu kārtošana
Varakļānu novada Bāriņtiesa darbojas no 2009.07.09., izveidojoties novadam tika
ievēlēta bāriņtiesa šādā sastāvā:
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja – I. Dalecka
 Bāriņtiesas locekle – L.Skurule
 Bāriņtiesas locekle – Z.Broka
 Bāriņtiesas locekle – L.Upeniece
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Ņemot vērā ievērojamas daļas iedzīvotāju materiālās un sociālās problēmas, darbs ir
pietiekami apjomīgs un sarežģīts.
Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, ir laba sadarbība ar novada mācību iestādēm,
valsts policiju, mediķiem un psihologiem.
Bāriņtiesas darbinieki nemitīgi papildina zināšanas dažādos mācību kursos, kas saistīti
ar bāriņtiesas darbību un kompetenci.
Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus Varakļānu novada pašvaldībā pirmdienās no 8.00 –
17.00, otrdienās – 14.00 – 17.00, ceturtdienās – 8.00 – 18.00 ar pusdienu laiku no 12. 00 – 13.00,
katra mēneša 2. otrdienā Murmastienes pagastā – 9.00 – 11.00.
Laika posmā no 2010. gada janvāra līdz decembrim Varakļānu novada Bāriņtiesā ir
pieņemti 24 lēmumi. Visvairāk izskatītie jautājumi:
 aizgādņa iecelšana personai un mantai, kā arī aizgādņa iecelšana mantojumam.
 par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīgā vārdā,
 par atļauju rīkoties ar nepilngadīgā bērna mantojumu,
 par ģimenes un valsts pabalsta saņēmēja maiņu,
 par bērna uzvārda maiņu,
 par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu,
 par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem,
 par aizbildnības atcelšanu, sasniedzot 18 gadu vecumu.
Bāriņtiesā iekārtotas :
 17 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu, 2010.g.- 1lieta
 18 aizbildnības lietas, 2010.g. - 5 lietas
 3 audžuģimeņu lietas, 2010.g. - 0 lietas
 3 adopcijas lietas, 2010.g. -1lieta
 6 aizgādnības lietas, 2010.g. - 0 lietas
 8 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu, 2010.g. - 3 lietas
 6 lietas par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana, 2010. g. - 14 lietas
 1 lieta par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
 2010. gadā – 2 lietas
 1 lieta par bērna vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu, 2010.g. -1 lieta
 2010. gadā iekārtota 1lieta par personisko tiesību un interešu aizstāvēšanu.
Bērnu skaits ģimenēs:
 kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana – 15,
 kur vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības – 1,
 kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē – kopā – 29, t. sk. audžuģimenē – 5, aizbildņa
ģimenē – 22, bērnu aprūpes iestādē – 2,
 kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu uz laiku uzturēties
ārvalstīs – 2.
2010.gadā bāriņtiesā izdarīti notariālie apliecinājumi:
 Apliecinātie iesniegumi un vienošanās – 21
 Apliecinātie līgumi un citu darījumu dokumenti – 37
 Apliecinātās pilnvaras – 94
 Testamenti – 6
3.8.Sabiedriskā kārtība
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2010.gadā novada teritorijā kārtību nodrošināja Madonas rajona policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja 2. nodaļas 3. iecirknis, kurš apkalpo Varakļānu pilsētu, Barkavas,
Murmastienes un Varakļānu pagastus. Pašvaldībām ir izveidojusies laba sadarbības ar Valsts
policiju, taču Valsts policijas iespējas nodrošināt kārtību visās pašvaldību teritorijās ir
ierobežotas, tāpēc 2010.gadā tika pieņemti darbā uz nepilnu darba slodzi 2 pašvaldības
kārtībnieki.
Novada pašvaldībā ir izveidota un darbojas Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā,
komisiju vada tās priekšsēdētājs Gunārs Gabrišs.
3.9.Būvniecības pārzināšana. Zemes izmantošanas un apbūves kārtības
nodrošināšana
Visām Varakļānu novadu veidojošajām pašvaldībām bija izstrādāti teritorijas plānojumi
un apbūves noteikumi. Pēc apvienošanās to darbība ir saistoša Varakļānu novada pašvaldībā.
Varakļānu novada pašvaldība kopā ar Cesvaines un Lūbānas novada pašvaldībā ir
izveidojušas Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienoto būvvaldi.
Varakļānu pilsētā, Murmastienes un Varakļānu pārvaldēs strādā zemes ierīcības
speciālisti.
Varakļānu novada pašvaldības īpašumā uz 01.01.2011. ir zeme 226,2 ha kopplatībā, bet
pašvaldībai piekritīgā zeme – 855,8 ha.

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀ ZEME (ha)
uz 01.01.2011.

Kopplatība
t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā
zeme
– mežs
– krūmājs
– purvs
– zeme zem ūdeņiem
– zeme zem ēkām un pagalmiem
– zeme zem ceļiem
– pārējās zemes

Murmastienes
pagastā
8,9
2,5

Varakļānu
pagastā
23,6
3,7

Varakļānu
pilsētā
194,1
78,1

KOPĀ
novadā
226,2
84,3

0,5
0,8
5,1

0,3
0,1
2,0
2,0
15,5

28,1
1,4
0,4
6,7
21,3
28,3
29,8

28,1
1,7
0,4
6,8
23,8
31,1
50,4
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Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā zeme
(ha) uz 01.01.2011.
8.9
23.6
Murmastienes pagastā
Varakļānu pagastā
194.1

Varakļānu pilsētā

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ ZEME (ha)
uz 01.01.2011.

Kopplatība
t.sk. – lauksaimniecībā izmantojamā
zeme
– mežs
– krūmājs
– zeme zem ūdeņiem
– zeme zem ēkām un pagalmiem
– zeme zem ceļiem
– pārējās zemes

Murmastienes
pagastā
287,1
181,6

Varakļānu
pagastā
556,7
151,9

Varakļānu
pilsētā
8,7
-

KOPĀ
novadā
852,5
333,5

12,3
3,6
3,1
8,7
66,3
18,4

30,3
66,9
28,4
10,5
84,0
50,0

0,7
1,1
0,3
6,6

42,6
71,2
31,5
20,3
150,6
71,4
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Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (ha)
uz 01.01.2011.
8.7
287.1
Murmastienes pagastā
Varakļānu pagastā

556.7

Varakļānu pilsētā

3.10.

Civilstāvokļu aktu reģistrācija
DZIMTSARAKSTU NODAĻA

2009.gada 9.septembrī izveidota Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa, kurā
apvienotas Varakļānu pagasta, Murmastienes pagasta un Varakļānu pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas.
Vēsturiski Dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas 1994.gada 1.janvārī.
Varakļānu novada Dzimtsarasktu nodaļas vadītāja no 07.09.2009. ir Rita Upeniece un
vietniece Marija Strode
Statistika

Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
13
10
17
8
10
9
7
8
35
33
24
22
30
18
22
22

Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010
10
15
12
10
4
10
10
4
4
20
26
20
17
15
22
15
14
9
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Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 17
gados Varakļānu pagastā
40
35

Skaits

30
25
20

Dzimšanas reģistri

15

Miršanas reģistri

10
5
0

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
7
13
9
14
20
10
8
11
18
22
20
18
19
16
13
14

Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
11
8
8
6
8
6
3
3
Dzimšanas reģistri 7
9
16
15
18
10
19
19
7
7
Miršanas reģistri

Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 17
gados Murmastienes pagastā
25

Skaits

20
15
Dzimšanas reģistri

10

Miršanas reģistri

5

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

0

Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.
21
23
23
19
15
12
12
18
43
55
40
35
35
40
40
44

Dzimšanas reģistri
Miršanas reģistri

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
15
17
14
8
19
18
9
11
12
33
37
26
39
42
33
38
14
28
49

Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 17
gados Varakļānu pilsētā
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Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām ir satraucoši – nomirst vairāk nekā piedzimst.
Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs.
Regulāri tiek sniegtas atskaites un ziņojumi TM Dzimtsarakstu departamentam,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai, Centrālajai statistikas pārvaldei,
2.Zemessardzes novada Zemessardzes 25.kājnieku bataljona Rezerves personāla uzskaites
nodaļai, iestādēm pēc pieprasījuma.

IEDZĪVOTĀJI
Uz 31.12.2010. Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 3890 iedzīvotāji
/Varakļānu pilsēta – 2109, Varakļānu pagasts – 916, Murmastienes pagasts - 865/
Murmastienes pagasts
2010.gadā iedzīvotāju skaits 865

Sievietes
Vīrieši
Pilsonis
Nepilsonis
Latvietis
Krievs
Lietuvietis
Polis
Ukrainis
Anglis
ASV
Neizvēlēta

Dzimums
437
428
Pilsonība
853
12
Tautība
822
24
4
3
10
1
1
1
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Iedzīvotāju % sadalījums pēc
tautības Murmastiens pagastā
3% 2%

latvieši
krievi
95%

Varakļānu pagasts
2010.gadā iedzīvotāju skaits 916

Sievietes
Vīrieši
Pilsonis
Nepilsonis
Latvietis
Krievs
Lietuvietis
Baltkrievs
Polis
Ukrainis
Komiete
Vācietis
Mariete
Neizvēlēta
Nezināma

Dzimums
482
434
Pilsonība
901
15
Tautība
871
31
3
1
2
3
1
1
1
1
1

51

pārējie

Iedzīvotāju % sadalījums pēc tautības
Varakļānu pagastā
3% 2%

latvieši
krievi
95%

Varakļānu pilsēta
2010.gadā iedzīvotāju skaits 2109

Sievietes
Vīrieši
Pilsonis
Nepilsonis
Latvietis
Krievs
Ukrainis
Polis
Baltkrievs
Lietuvietis
Ebrejs
Vācietis
Marietis
Udmurts
Igaunis
Neizvēlēta
Nav norādīta

Dzimums
1196
913
Pilsonība
2031
78
Tautība
1881
169
15
8
13
5
2
2
2
2
1
7
2

52

pārējie

Iedzīvotāju % sadalījums pēc tautības
Varakļānu pilsētā
3%
8%
latvieši
krievi
pārējie

89%

Iedzīvotāju sadalījums pa vecumu grupām uz 31.12.2010.

Skaits
%

Kopā

Bērni no
Bērni un
0-6 gadiem jaunieši no
7-15

Jaunieši
no 16-21

Iedzīvotāji
darbspējas
vecumā

3890
100

164
4,22

421
10,82

2006
51,57

273
7,02

Iedzīvotāji
virs
darbspējas
vecumā
1026
26,38

Iedzīvotāju procentuālais sadalījums pa vecumu Varakļānu novadā uz
31.12.2010.
4.22%
26.38%

7.02%
10.82%

Bērni no 0-6 gadiem
Bērni un jaunieši no 7-15
Jaunieši no 16-21
Iedzīvotāji darbspējas vecumā

51.57%

3.11.

Iedzīvotāji virs darbspējas vecumā

Novada domes vēlēšanu organizēšana

Pēc Varakļānu novada izveidošanas tika ievēlēta novada vēlēšanu komisija un vēlēšanu
iecirkņi – Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē – attiecīgi darbosies 3 iecirkņu vēlēšanu
komisijas.
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Brīvprātīgās un deleģētās funkcijas

3.12.

Pašvaldības savu budžeta līdzekļu ietvaros veic arī citas funkcijas, kas nav noteiktas
likumdošanā, bet ir nepieciešamas iedzīvotājiem.
Varakļānu novada domē strādā sporta darba organizators, kas koordinē novada
iedzīvotāju – pieaugušo un bērnu – sporta dzīves pasākumus. Sporta pasākumu norisei
vispiemērotākā ir Varakļānu vidusskolas jaunā sporta zāle. 2010.gadā rekonstruēts vidusskolas
stadions un bērnu rotaļu laukums.
Novadā darbojas lauku attīstības konsultants.
Murmastienes pagastā darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienība.

4.

Komunikācija ar sabiedrību

Varakļānu novada pašvaldība turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem, publicējot informāciju
neatkarīgajā laikrakstā „Varakļōnīts”, tāpat informācija par pašvaldību regulāri tika sniegta
laikrakstā “Stars”. Ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm pašvaldībā var
iepazīties arī internetā www.varaklani.lv .
Reizi gadā tika organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem Varakļānu kultūras nama telpās un
pagastu pārvaldēs, kuru laikā iedzīvotāji izteica savu viedokli, jautājumus un ierosinājumus
pašvaldības darbam. Tikšanās laikā klātesošie uzklausīja domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru,
deputātus, kā arī pašvaldības iestāžu darbiniekus.

5.

Investīcijas un 2010.gadā plānotie pasākumi

2010.gads Varakļānu novada pašvaldībai ir bijis ļoti veiksmīgs ES fondu līdzekļu
piesaistes ziņā. Dome pašlaik realizē 12 projektus.
Vides ministrijas pārraudzībā tiek īstenoti šādi projekti
 Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu pilsētā I kārta. Projekta ietvaros tiek
veikta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdens atdzelžošanas un otrā
pacēluma sūkņu stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība.
 Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija, kuras rezultātā 2010.gadā
tika slēgta atkritumu izgāztuve.
 Sadzīves atkritumu izgāztuves „Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā.
Projekta ietvaros tika rekultivāta atkritumu izgāztuve.
 Ūdenssaimniecības attīstība Murmastienes pagasta Murmastienē paredz
dziļurbuma, sūknētavas un ūdens attīrīšanas stacijas būvniecību, jaunu
kanalizācijas tīklu un sūknēšanas stacijas būvniecību.
 Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās. Projekta
ietvaros tika siltinātas un renovētas septiņas pašvaldības ēkas.
Izglītības uz zinātnes ministrija administrē šādus projektus:
 Varakļānu vidusskolā tika realizēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinību apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Tika renovēti un aprīkoti ar mēbelēm
četri dabaszinību kabineti.
 Murmastienes pagasta izglītības iestādes informatizācija.
 Stirnienes pamatskolas informatizācija. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties un
uzstādīt interaktīvās tāfeles un datorus abās pamatskolās.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā realizējam projektu :
 Alternatīvā aprūpes centra izveide Varakļānos. Projekta rezultātā tika rekonstruēta
ārstniecības ēka Rīgas iela 9 par alternatīvās aprūpes centru, tiks iegādātas
mēbeles un aprīkojums.
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Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā tiek realizēti šādi projekti:
 Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija Varakļānu
pilsētā.
 Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūvei Murmastienē.
 Seguma rekonstrukcija Kalna un Ausmas ielā Varakļānu pagastā.
Sadarbībā ar valsts nodarbinātības aģentūru pašvaldība īsteno pasākumu- Apmācība
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība- kura ietvaros vidēji novada
pašvaldībā tiek nodarbināti 40 bezdarbnieki.
2010.gadā iesniegti investīciju projekti satiksmes uzlabošanas jomā, sociālo dzīvojamo
māju siltumnoturības uzlabošanas jomā.
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