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IIEEVVAADDSS  
 

Investīciju plānā atspoguļotas plānotās investīcijas Varakļānu novada pašvaldības 
attīstības veicināšanai - gan no pašvaldības budžeta, gan no Eiropas Savienības fondiem, 
gan arī no citiem finanšu avotiem.  

Rīcības plāns izstrādāts 7 gadu termiņam, paredzot konkrētu projektu izstrādi un to 
sasaisti ar izpildītājiem un finanšu avotiem 2013-2020. gadā.  

Rīcības plāns sastādīts secīgi visām 4 attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa 
prioritātēm, un tas ietver: 

 informāciju par projekta jeb aktivitātes pamatojumu - saistība ar attīstības 
programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un 
uzdevumiem; 

 informāciju par projekta jeb aktivitātes plānotajiem darbības rezultātiem; 

 informāciju par plānoto projekta jeb aktivitātes uzsākšanas gadu un tā 
realizācijas ilgumu; 

 informāciju par projekta jeb aktivitātes finanšu instrumentu norādot, vai 
finansējuma avots ir pašvaldības budžets, Eiropas Savienības finansējums vai 
kāds cits finanšu instruments; 

 informāciju par atbildīgo personu, dalībnieku projekta jeb aktivitātes 
īstenošanā. 

Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta ES un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, 
realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūs plānoto finansējumu. 

Rīcības plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm var 
pārskatīt, veicot ikgadējo rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot 
pārejās attīstības programmas daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo 
projektu statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst attīstības 
programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm. 
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11..  SSTTRRAATTĒĒĢĢIISSKKĀĀ  DDAAĻĻAA  

1.1. Varakļānu novada attīstības vīzija 

  

 

Varakļānu novads trīs reģionu krustpunktā ir bagāts novads:  

 ar stiprām zemnieku ģimenēm, izglītotiem un radošiem cilvēkiem ar 
pietiekamiem ienākumiem, 

 tradīcijām, kultūrvēsturiskiem un dabas dotumiem,  

kvalitatīvu sociālo un inženiertehnisko infrastruktūru 

 Varakļānu novadā iedzīvotājiem nodrošinātas darba iespējas un pietiekami ienākumi, 
lai izmantotu nepieciešamos un piedāvātos pakalpojumus novadā, atpūstos un 
nodrošinātu ģimeni un izbaudītu vecumdienas. 

 Izmantojot novada ģeogrāfisko novietojumu pie valsts galvenā autoceļa un  dzelzceļa 
infrastruktūras pieejamību, ir nodrošināti pakalpojumi tranzīta autotransportam un 
tūristiem, notiek rūpnieciskā attīstība. 

 Varakļānu novada centrs ir Varakļānu pilsēta – balto kolonu pilsēta, kas nodrošina 
pakalpojumus Varakļānu novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem. 

 Novada iedzīvotāji veido stipras ģimenes, kurās aug daudz bērni, un turpina 
zemnieku dzimtu, latgaliešu valodas un kristīgās tradīcijas. 

Varakļānu 
novads

trīs reģionu 
krustpunktā 

ir bagāts 
novads -

tradīcijām, 
kultūrvēstu-
riskiem un 

dabas 
dotumiem,

ar stiprām 
zemnieku 
ģimenēm, 

izglītotiem un 
radošiem 

cilvēkiem ar 
pietiekamiem 
ienākumiem

kvalitatīvu 
sociālo un 

inženierteh-
nisko 

infrastruktūru.
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 Atsaucīgiem un laipniem novada iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi kultūras, atpūtas, 
izglītības un medicīnas pakalpojumi un infrastruktūra. Kvalitatīva sociālā 
infrastruktūra un pakalpojumi nodrošina patīkamas vecumdienas. 

 Pašvaldība realizē uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus un nodrošina kvalitatīvu 
novada centra sasniedzamību. 

 Varakļānu novads ir dabas vidi saudzējošs un zaļš novads, atpazīstams ar spēcīgām 
zemnieku dzimtām, bioloģisko lauksaimniecību un lauksaimnieciskās produkcijas 
pārstrādes uzņēmumiem. 

 Kultūrvēsturiski bagāts un Latvijā atpazīstams Varakļānu novads tūristiem un novada 
iedzīvotājiem pieejami sakārtoti interesanti nozīmīgi dabas un vēstures objekti, 
veloceliņi, peldvieta, dabas takas, novada zemnieku un amatnieku zaļais tirgus un 
interesanti  tradicionāli novada pasākumi. 

 Jauniešiem novadā ir kvalitatīvas izglītības, interesantas ārpusskolas nodarbības un 
izklaides iespējas. Patriotiskā audzināšana veicina jauniešu atgriešanos novadā pēc 
profesijas iegūšanas. 

 Pateicoties, dabiskiem apstākļiem un plānveida būvniecībai pilsētā funkcionāli 
nodalītas ražošanas, atpūtas (tūrisma) un dzīves telpas.  

1.2. VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 
Varakļānu pilsētai nākošos 7 gados jākļūst par Varakļānu novada teritorijā dzīvojošo 

iedzīvotāju pakalpojuma centru, kuram ir ērta sasniedzamība no Murmastienes pagasta centra 
un no Stirnienes ciema. Varakļānu novada teritorijas īpaši piepilsētas teritorijas tiek tuvinātas 
pilsētai, uzlabojot novsda ceļu kvalitāti un uzlabojot drošību uz valsts ceļiem. 

Nākošajam 7 gadu periodam Varakļānu novadā noteikti divi galvenie attīstības virzieni:  
I 

Palielināt Varakļānu pilsētas pakalpojumu un tūrisma potenciālu un nodrošināt 
pakalpojuma pieejamību pagastos ar kvalitatīvu un drošu mobilitātes 

inženierinfrastruktūru  

Nākošo 7 gadu laikā no Murmastienes un Varakļānu pagastiem Varakļānu pilsēta un 
pagastu ciemi  ir jāsasniedz un uzņēmēji jkānodrošina ar labas kvalitātes un drošiem ceļiem. 
Nākošo 7 gadu periodā atbilstoši uzlabojumi tiks veikti katram pašvaldības ceļam.  

No Stirnienes ciema Varakļāni sasniedzami ar velosipēdu pa velosipēdistiem un 
gājējiem drošu celiņu gar A12 ceļu un iespēja izbraukt cauri pilsētai pa velosipēdistiem 
piemērotu celiņu. Uzlabota drošība, iebraucot Varakļānos no A12 ceļa. 

Ārējo sasniedzamību nodrošina starptautiskas nozīmes dzelzceļa un auto transporta 
koridors: Rīga – Rēzekne ar iespējām nokļūšanai Sanktpēterburgā un Maskavā. 

Varakļānu pilsētā uzlabot esošo pilsētas ārtelpu un sakārtot un optimizēt pakalpojumu 
sniegšanas objektus un inženierinfrastruktūru. Pilsētā attīstāma tūrisma infrastruktūra un 
uzlabojuma kultūrvēsturisko objektu pieejamība, izveidojot stāvlaukumus un apkalpes 
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infrastruktūru. Sakārtot novada kultūrvēsturiskos objektus un veicināt valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu stāvokļa uzlabošanu. 

II 
Atbilstoši ekonomiskajam profilam attīstīt mūžizglītības iespējas novada teritorijā un 

nodrošināt veselības veicināšanas pasākumus  

Lai līdzsvarotu novada attīstību, nepieciešams nodrošināt  nepieciešamos pakalpojumus 
visā novada teritorijā pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Ņemot vērā ierobežotos cilvēkresursus, 
kompleksais pakalpojumu grozs katrā no pakalpojumu centriem Murmastienē un Stirnienē 
nodrošina minimālos pakalpojumus: pašvaldības pārvaldes pakalpojumi, bibliotēka ar interneta 
pieejas punktu, feldšerpunkts un publisko pasākumu telpas, kas izmantojamas gan apmācību, 
gan kultūras pasākumu vajadzībām, kā arī aktīvās atpūtas iespējas.  

Racionāli izmantojot esošos resursus – telpas un cilvēkresursus. Pakalpojumu centros 
papildus minimālajam grozam jābūt pieejamiem vairākiem speciāliem pakalpojumiem: 
Stirnienes ciemā - tūrisma un sociālie pakalpojumi, Murmastienē - sporta un pamatskola 
pakalpojumi. 

Izmantot Nevalstisko organizāciju potenciālu izglītības, kultūras un sporta norišu 
īstenošanai. 

Nodrošināt novada iedzīvotājiem uz vietas novadā vispārējo vidējo izglītību, 
profesionālās ievirzes izglītību, jaunu profesionālo iemaņu apgūšanu un radošas personības 
attīstības iespējas mūža garumā. 

Varakļānu novadā katra iedzīvotāja veselība ir vērtība, neatkarīgi no viņa vecuma, 
dzimuma un dzīves vietas novada teritorijā. Lai iekļautos darba tirgū un veiktu darba 
pienākumus svarīgs ir veselību veicinošiem pasākumi, veselības stāvoklis un pieejamie 
pakalpojumi, atpūtas un sportošanas iespējas. 

Katram iedzīvotājam ir nepieciešama informācija par veselīgu dzīvesveidu, iespējām 
saglabāt veselību un slimību profilaksi. Iedzīvotājiem jābūt pieejamiem pašvaldības 
piedāvātiem veselību veicinošiem pasākumiem maksimāli tuvu viņu dzīves vietai. 
Nepieciešams nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par veselīgu dzīvesveidu un veidot 
atbalstošu vidi, kas padarītu Varakļānu novada iedzīvotāju izvēli vieglāku, par labu veselīgam 
dzīvesveidam. Iedzīvotāji var apvienoties un veidot pašpalīdzības grupas vai apvienoties 
sabiedriskās organizācijās – biedrībās, izstrādāt veselības veicināšanas un veselības 
uzturēšanas programmas un pretendēt uz pašvaldības finansējumu šo programmu 
īstenošanai. Varakļānu novadā ar pašvaldības iestāžu līdzdalību un iedzīvotāju iesaistīšanos 
un atbalstu notiks dažādi veselību veicinoši pasākumi. 

Varakļānu novadā ir pašvaldības veselības un sociālās aprūpes iestādes, kas sniedz 
iedzīvotājiem nepieciešamos veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus valsts un 
pašvaldības programmu ietvaros.  
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1.3. ILGTERMIŅA MĒRĶU UN PRIORITĀŠU SADALĪJUMS PA VIDĒJA 

TERMIŅA PRIORITĀTĒM (VTP) 
1. mērķis SM 1 

Iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas personības 
attīstības iespējas mūža garumā 

1. ilgtermiņa prioritāte 
Iedzīvotājiem nodrošināta profesionālās pilnveides iespējas un kvalitatīva un ērti 

pieejama vispārējā un profesionālās ievirzes izglītība 

1. VTP Optimāls kvalitatīvu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu piedāvājums un 
pieejamība  

2. VTP Mūžizglītība un sabiedrības līdzdalība veicināšana personības pilnveides procesā 

3. VTP Kultūras mantojuma saglabāšana un iekļaušana  mūsdienu kultūras procesu 
attīstība  

4. VTP Veselības pakalpojumu un veselības veicināšanas attīstība 
 

2. mērķis SM 2 
Novadā  nodrošināti  līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pašvaldības pakalpojumi 

2. ilgtermiņa prioritāte 

Moderna pārvalde nodrošina kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus 
1. VTP Pārvaldes pakalpojumu kvalitāte un pašvaldības interešu pārstāvniecība 

2. VTP Optimāla sociālā  pārvaldība un sociālo pakalpojumu pieejamība 

3. VTP Sabiedrības līdzdalība pašvaldībā notiekošajos pasākumos un procesos 
 

3. mērķis SM 3 
Darba iespēju pieaugums novadā ekonomiskā profila nozarēs 

3. ilgtermiņa prioritāte 

Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības politika un tehniskā infrastruktūra 

1. VTP Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība 

2. VTP Ekonomisku attīstību veicinoša infrastruktūra 
 

4. mērķis SM 4 
Nodrošināta droša un videi draudzīga dzīves vide un ģimeniska tradicionāla kultūrvide 

dabas vērtību  ielokā   
4. ilgtermiņa prioritāte 

Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina pieejamus un vidi saudzējošus pakalpojumus  novadā  

1. VTP Efektīva infrastruktūras pārvalde 

2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra 

3. VTP Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā un vides sakopšanā 
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1.4. ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU ATBILSTĪBA 
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PRIORITĀTĒM UN VIDĒJA 

TERMIŅA MĒRĶIEM 
Varakļānu novads Vidzemes plānošanas reģions 

 ( atlasīti būtiskākie mērķi novadam) 
1. ilgtermiņa prioritāte 
Iedzīvotājiem nodrošināta 

profesionālās pilnveides iespējas 
un kvalitatīva un ērti pieejama 

vispārējā un profesionālās ievirzes 
izglītība 

1.1. VTP Optimāls kvalitatīvu 
izglītības, kultūras un sporta 
pakalpojumu piedāvājums un 
pieejamība  
1.2. VTP Sabiedrības līdzdalība 
pašvaldībā notiekošajos procesos un 
pasākumos  
1.3. VTP Kultūras mantojuma 
saglabāšana 
1.4. VTP Veselības pakalpojumu un 
veicināšanas attīstība 

1. prioritāte 
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

paaugstināšana  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI 

16.1. Dažādas iedzīvotāju grupas nodrošinātas ar 
kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.  
17.1. Mūžizglītības veicināšana reģionā. 
18.1. Paaugstinājies nodarbinātības līmenis reģionā.  
19.1. Nodrošināt izglītības iespējas atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam un otrādi - sekmēt darba vietu 
radīšanu atbilstoši izglītības iespēju 
nodrošinājumam. 
19.3. Atbalstīt informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošanu. 
20.1. Cilvēki ar īpašām vajadzībām un sociālo riska 
grupu cilvēki sekmīgi iekļāvušies darba tirgū un 
sabiedrībā, 
21.1. Speciālistu kvalifikācijas celšana. 
 

2. ilgtermiņa prioritāte 
Moderna pārvalde nodrošina 

kvalitatīvus pašvaldības 
pakalpojumus 

2.1. VTP Pārvaldes pakalpojumu 
kvalitāte un pašvaldības interešu 
pārstāvniecība 
2.2. VTP Optimāla sociālā  pārvaldība 
un sociālo pakalpojumu pieejamība 
2.3. VTP Sabiedrības līdzdalība 
pašvaldībā notiekošajos pasākumos 
un procesos 

3. ilgtermiņa prioritāte 
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša 

pašvaldības politika un tehniskā 
infrastruktūra 

3.1. VTP Uzņēmējdarbību atbalstoša 
pašvaldība 
3.2. VTP Ekonomisku attīstību 
veicinoša infrastruktūra 
 
 
 
 

2. prioritāte 
Ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana 

un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku  
VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI 

13.1. Attīstīta ražošana un pakalpojumi, kuriem 
rodas aizvien pieaugoša pievienotā vērtība. 

13.2. Atbalstīt jaunu konkurētspējīgu produktu 
izstrādi un inovācijas 

13.3. Vidzeme veidojas par uzņēmējdarbībai 
pievilcīgu reģionu.  

13.5. Attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, 
nodrošināta pakalpojumu pieejamība. 
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3.ilgtermiņa prioritāte 
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša 

pašvaldības politika un tehniskā 
infrastruktūra 

3.1. VTP Uzņēmējdarbību atbalstoša 
pašvaldība 
3.2. VTP Ekonomisku attīstību 
veicinoša infrastruktūra 

4. prioritāte 
Lauku attīstība 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI 
 
22.1. Attīstīti nelauksaimnieciskie darbības veidi. 
23.1. Attīstīti lauksaimnieciskās darbības veidi. 
24.1. Attīstītas vietējo/kopienu iniciatīvas. 
25.1. Veicināt ar lauksaimniecisko darbību saistīto 
pētniecisko un atbalsta institūciju attīstību. 
 

 
4. ilgtermiņa prioritāte 

Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina 
pieejamus un vidi saudzējošus 

pakalpojumus  novadā vērtību  ielokā   
4.1. VTP Efektīva infrastruktūras 
pārvalde 
4.2. VTP Mūsdienu prasībām 
atbilstoša infrastruktūra 
4.3. VTP Sabiedrības iesaistīšana 
infrastruktūras attīstībā un vides 
sakopšanā 

2. ilgtermiņa prioritāte 
Moderna pārvalde nodrošina 

kvalitatīvus pašvaldības 
pakalpojumus 

2.1. VTP Pārvaldes pakalpojumu 
kvalitāte un pašvaldības interešu 
pārstāvniecība 
2.2. VTP Optimāla sociālā  pārvaldība 
un sociālo pakalpojumu pieejamība 
2.3. VTP Sabiedrības līdzdalība 
pašvaldībā notiekošajos pasākumos 
un procesos 

1. ilgtermiņa prioritāte 
Iedzīvotājiem nodrošināta 

profesionālās pilnveides iespējas 
un kvalitatīva un ērti pieejama 

vispārējā un profesionālās ievirzes 
izglītība 

1.1. VTP Optimāls kvalitatīvu 
izglītības, kultūras un sporta 
pakalpojumu piedāvājums un 
pieejamība  
1.2. VTP Sabiedrības līdzdalība 
pašvaldībā notiekošajos procesos un 
pasākumos  
1.3. VTP Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

3.prioritāte 
Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI 
 
1.1. Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās 

izmantošana – reģiona un valsts  
1.2. Izveidoti multimodālie transporta koridori, attīstīti 

kravu pārvadājumi (tai skaitā, tranzīta).  
2.1. Samazināts vides piesārņojums, attīstītas 

tehnoloģijas vides piesārņojuma mazināšanai.  
3.1. Attīstīta izglītības infrastruktūra un efektīva tās 

izmantošana.  
4.1. Dabas resursi tiek izmantoti racionāli, pielietojot 

videi nekaitīgas un modernas tehnoloģijas.  
4.2. Paaugstināta energoefektivitāte sabiedriskajām 

un dzīvojamām ēkām un siltumenerģijas 
objektiem, samazināti siltuma zudumi.  

5.1. Attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra. 
6.1. Attīstīta sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu infrastruktūra.  
6.2. Attīstīti sociālie pakalpojumi. 
7.1. Attīstīta kultūras infrastruktūra un pakalpojumi.  
8.1. Attīstīta sporta infrastruktūra un pakalpojumi. 
9.1. Reģiona teritorija nodrošināta ar modernajām 

telekomunikācijām.  
10.1. Atjaunota un sakārtota kultūrvide.  
10.2. Saglabātas kultūrvēsturiskās tradīcijas.  
11.1. Saglabāta bioloģiskā daudzveidība un 

Vidzemei raksturīgās dabas ainavas 
12.1. Augsta dzīvojamā fonda kvalitāte.  
12.2. Kvalitatīva īpašumu pārvaldīšana un 
apsaimniekošana. 
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1.4.VTP Veselības pakalpojumu un 
veicināšanas attīstība 

 
1.5. VARAKĻĀNU NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA UN 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI  
 
Ņemot vērā novada stiprās puses un iespējas, kā arī esošos resursus, pašvaldības 
ekonomisko specializāciju var balstīt uz sekojošo nozaru attīstību:  

N
ov
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a 
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om
is

kā
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ija

 

gads 2013 2020 

Va
ra

kļ
ān

u 
 

no
va

dā
 u

n 
 

ka
im

iņ
u 

no
va

di
em

 

 Pakalpojumi  
 Tirdzniecība  
 Vecāka gada gājuma cilvēku 

aprūpe 
 Meža veltes un medības 
 Amatniecība 

 
 

 Pakalpojumi  
 Tirdzniecība  
 Vecāka gada gājuma cilvēku 

aprūpe 
 Meža veltes un medības 

 

Vi
dz

em
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 re
ģi

on
ā 

un
 

sa
da
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īb

ā 
ar

 L
at

ga
le

s 
re

ģi
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 Netradicionālas 

lauksaimniecības nozares  
 Biškopība  
 Mežsaimniecība 
 Derīgo izrakteņu ieguve 
 Tūrisms  

 

 Radošā industrija 
 Lauksaimniecības 

produkcijas pārstrāde  
 Tūrisma pakalpojumi- 

tualetes, naktsmītnes un 
sabiedriskā ēdināšana 

 Netradicionālas 
lauksaimniecības nozares  

 Biškopība  
 Mežsaimniecība 
 Derīgo izrakteņu ieguve 

 

La
tv

ijā
 

 
 Bioloģiskā lauksaimniecība 
 Lauksaimniecība 
 Dabas aizsardzība  

 Tūrisms 
 Bioloģiskā lauksaimniecība 
 Lauksaimniecība  
 Dabas aizsardzība  

 

St
ar

pt
au

tis
ki

  
 

 Kokapstrāde 
 Tranzīta koridors 

 
 
 

 
 

 Kokapstrāde 
 Tranzīta koridors 

 

Ar sarkanu tekstu uzrādītas attīstības telpas, jaunās vai atjaunojamās nozares. 
 

 
 
 
Lai virzītu Varakļānu novada attīstību, uzlabojot dzīves un darba kvalitāti šeit 

esošajiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus un 
uzņēmējus, ir nepieciešams izpildīt daudzus priekšnoteikumus, kas atspoguļojas mērķos un 
prioritātēs. 
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1.6.  VARAKĻĀNU NOVADA VALSTS, PAŠVALDĪBAS UN CITU 
INSTITŪCIJU SNIEGTIE PAKALPOJUMI  
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gads 2013 2020 
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 Pašvaldības e-- pakalpojumi 
 Vidējā izglītība 
 Pamatskolas izglītība 
 Pirmskolas izglītība  
 Profesionālās ievirzes izglītība – 

māksla, mūzika un sports 
 Sociālie pakalpojumi 
 Ģimenes ārstu prakses 
 Medicīniskie pakalpojumi  
 Ātrā medicīniskā palīdzība 

 

 Radošais centrs  
 Pieaugušo izglītība 
 Pašvaldības e-- pakalpojumi 
 Vidējā izglītība 
 Pamatskolas izglītība 
 Pirmskolas izglītība  
 Profesionālās ievirzes izglītība 

– māksla, mūzika un sports 
 Sociālie pakalpojumi 
 Ģimenes ārstu prakses 
 Medicīniskie pakalpojumi 
 Ātrā medicīniskā palīdzība 

 

Vi
dz

em
es

 
re

ģi
on

ā  Mūžizglītība 
 Baznīca 

 Mūžizglītība 
 Baznīcas 

La
tv

ijā
 

 Tūrisma informācijas centrs  
 Nodarbinātības valsts dienests 
 Teiču dabas rezervāta 

apsaimniekošana 
 Kapi 

 Nodarbinātības valsts dienests 
 Teiču dabas rezervāta 

apsaimniekošana 
 Kapi 

St
ar

pt
au

tis
ki

 

  Tūrisma informācijas centrs  

Ar sarkanu tekstu uzrādītas no jauna attīstāmās nozares vai objekti. 
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1.7. FUNKCIONĀLĀS SAITES UN SADARBĪBAS JOMAS AR KAIMIŅU 
NOVADIEM, NACIONĀLAS UN REĢIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS 

CENTRIEM UN REĢIONIEM 
 

Funkcionālās 
saites 

Sadarbības jomas Sadarbības partneri 

Pakalpojumi  Veselības aprūpe, sabiedriskie 
pakalpojumi, valsts iestāžu pakalpojumi  

Madona, Rēzekne, Jēkabpils  

Izglītība  Vispārējā izglītība (pamatskolas un 
vidējā izglītība), profesionālās ievirzes 
izglītība, arodizglītība interešu izglītība, 
augstākā izglītība 

Rīga, Madona, Rēzekne, 
Jēkabpils, Madonas novada 
Barkavas pagasts, Viļānu 
pilsēta, Riebiņu novads  

Tūrisms un 
aktīva atpūta  

Tūrisma maršruti, tūrisma 
infrastruktūra, ūdens teritoriju attīstība  

Sakrālais tūrisms. 

Madonas novads, Krustpils 
novads, Riebiņu novads 

Rēzeknes un Viļānu novadi 
Latgales plānošanas reģions 

Transports  Autoceļu kvalitāte, sabiedriskais 
transports, dzelzceļa kravu un 
pasažieru pārvadājumi un loģistika 

Sabiedriskā transporta tīkla attīstība 

Jēkabpils, Madonas novads, 
Krustpils novads, Viļānu 
novads, Riebiņu novads, 
Rēzekne 

Latgales un Zemgales 
plānošanas reģioni 

Dabas 
aizsardzība  

Daugavas baseina apsaimniekošana, 

Bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai ĪADT teritorijās. 

Vides aizsardzības jautājumu 
risināšanā 

Teiču dabas rezervāts, dabas liegums, 
dabas liegumi „Barkavas ozolu audze”, 
„Lubānas mitrājs” un „Lielais Pelečāres 
purvs” 

Madonas novads, Krustpils 
novads, Rēzeknes novads, 
Riebiņu novads  

Kultūra Latgaliskā kultūras mantojuma, tradīciju 
un valodas attīstība 

Rēzeknes un Viļānu novadi 
Latgales plānošanas reģions 

Pašvaldības Kopīgu Eiropas struktūrfondu projektu 
izstrādē 

Dabas tūrisma attīstības plāna un 
vienotu tūrisma maršrutu izstrāde 

Kaimiņu novadi  
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22..  NNOOZZAARRUU  SSTTRRAATTĒĒĢĢIIJJAASS  

 
2.1. VESELĪBAS APRŪPES UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. - 2016. GADAM 
 

Varakļānu novadā sabiedrības veselības jautājumi ir aktuāli, un dažāda vecuma 
novada iedzīvotāji tiek iesaistīti dažādos veselīga dzīvesveida pasākumos (tautas sporta 
pasākumi, pirmsskolas un skolas bērnu veselības veicinoši pasākumi, pensijas vecuma 
cilvēku aktivitātes pašdarbības deju kolektīvos u.c.).  

Pēc Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam apstiprināšanas 
Ministru kabinetā 2011.gada 5.oktobrī (MK rīkojums Nr.504 "Par Sabiedrības veselības 
pamatnostādnēm 2011.−2017.gadam") ir uzsākts daudz plašāks sabiedrības veselības darbs. 
Sabiedrības veselības uzlabošanā liela loma tiek piešķirta katrai pašvaldībai, kurā iedzīvotājs 
dzīvo. Pamatnostādnēs izvirzīti mērķi un uzdevumi, un rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no 
konkrētās pašvaldības līdzdalības, iesaistīšanās un aktīvas darbības.  

2.1.1. Veselības stāvokļa raksturojums  

Galvenie saslimstības, invaliditātes un mirstības cēloņi Latvijā ir neinfekcijas slimības. 
Latvijas iedzīvotāju galvenie nāves cēloņi ir asinsrites sistēmas slimības, ļaundabīgie audzēji 
un ārējie nāves cēloņi.  

Pašvaldības SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” (turpmāk - VVAC) 2011. gadā 
pacienti ir apmeklējuši 14297. Nedaudz ir pieaudzis apmeklējumu skaits vecuma grupā no 14 
līdz 60 gadiem. Visbiežāk ārstus apmeklē pacienti vecuma grupā virs 60 gadiem un visretāk - 
vecuma grupā no 20 līdz 45 gadiem.  

VVAC piedalās valsts organizētajā vēža skrīninga programmā, taču diemžēl ir 
nepietiekoša iedzīvotāju atsaucība dzemdes kakla vēža skrīninga programmā un krūts vēža 
skrīninga programmā. 

2.1.2. Veselības aprūpes sistēmas raksturojums  

Varakļānu novada iedzīvotājiem tuvu savai dzīves vietai ir iespēja saņemt  veselības 
aprūpes pakalpojumus. Lielākā veselības aprūpes iestāde Varakļānu novada teritorijā ir 
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Varakļānu veselības aprūpes centrs”, bet 
novada iedzīvotājiem ir iespēja veselības aprūpes pakalpojumus saņemt arī 3 ģimenes ārstu 
praksēs, 2 feldšerpunktos un iegādāties medikamentus 3 aptiekās. VVAC ir līgums ar 
Nacionālo veselības dienestu par sekundārajiem ambulatorajiem pakalpojumiem, par pacientu 
mājas aprūpi un par zobārstniecības pakalpojumiem. Tāpēc pacienti var izmantot valsts 
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finansētos pakalpojumus un atlaides pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju 
kategorijām pēc MK noteikumiem Nr. 1046. 

Novada iedzīvotāji primārās veselības aprūpes saņemšanai galvenokārt reģistrēti pie 3 
ģimenes ārstiem, vidējais iedzīvotāju skaits pie viena ģimenes ārsta Varakļānu novadā ir 1455 
Latvijā vidēji 1558 ( maksimālais 5198 un minimālais 38). Sekundārās aprūpes pakalpojumus 
ginekoloģijā, traumatoloģijā, rentgendiagnostikā, USS diagnostikā, dienas stacionārā kā arī 
laboratorijas un zobārstniecības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt pie  ārstiem 
speciālistiem VVAC. Tiek nodrošināti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi mājās.  

Galvenie SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” darbības virzieni ir:  
 piedāvāt Varakļānu novada iedzīvotājiem kvalitatīvus primārās un sekundārās 

aprūpes pakalpojumus;  
 Varakļānu reģiona pacientu izmitināšana un ārstēšana dienas stacionārā.  

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ambulatoro apmeklējumu skaits 2011. gadā 
bija 14297. 

Zobārstniecības pakalpojumus Varakļānu novada iedzīvotāji var saņemt VVAC. 
Bērniem līdz 18 gadu vecumam zobārstniecības pakalpojumi ir valsts apmaksāti. Zobu 
higiēnista pakalpojumi tiek nodrošināti sadarbojoties VVAC un izglītības iestādēm, vienu reizi 
gadā nodrošinot katram bērnam un jaunietim bezmaksas higiēnista apmeklējumu. 

2.1.3. Sociālās palīdzības sistēmas raksturojums 

Nabadzība ir būtisks faktors, kas nosaka sliktu veselību, jo finanšu līdzekļu trūkums ir 
ļoti nozīmīgs veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ierobežojošais faktors. 2008. gadā 
EU SILC iedzīvotāju aptaujā 16% respondentu Latvijā atbildējuši, ka nevar finansiāli atļauties 
medicīniskos izmeklējumus, tas ir augstākais rādītājs starp Eiropas Savienības valstīm. Tas 
liecina, ka zemākā ienākuma līmeņa mājsaimniecības ir lielākā mērā pakļautas riskam 
nesaņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību nekā citas. 

Varakļānu novadā iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu un sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanu nodrošina Varakļānu novada pašvaldības  Sociālais dienests 
(turpmāk – Sociālais dienests). Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti veic sociālo darbu ar 
visām sociālā riska grupām (ģimenēm ar bērniem, nepilnām ģimenēm, pensijas un 
pirmspensijas vecuma personām, invalīdiem, bāreņiem, aizgādņiem, aizbildņiem u.c.). Ar šīm 
grupām strādā arī psihologs. 

2.1.4. Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Varakļānu novadā  

Veselīga dzīvesveida paradumus katram jāapgūst jau ģimenē, tomēr statistiskie rādītāji 
liecina par neveselīgu paradumu pieaugumu Latvijas iedzīvotāju vidū. Neveselīgs uzturs, 
nepietiekama fiziskā aktivitāte, atkarības vielu (t.sk. alkohols, smēķēšana u.c.) lietošanas 
izplatības palielināšanās - tie ir paradumi, kurus sabiedrībai jāmaina, lai samazinātu 
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saslimstību un mirstību no sirds asinsvadu saslimšanām, 2. tipa diabēta, audzējiem, garīgām 
slimībām.  

Varakļānu novadā iedzīvotāju veselības veicināšanai tiek piedāvātas dažādas 
aktivitātes. Pašvaldībā pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu programmās iekļautas 
veselības tēmas, regulāri tiek organizēti tautas sporta pasākumi. Tomēr novadā jūtama 
nepietiekama dažādu vecumu iedzīvotāju (jauniešu, vecāku, cilvēku ar kustību traucējumiem, 
iedzīvotāju ar atkarībām, vecu cilvēku u.c.) informētība par veselīgiem paradumiem, kaitīgo 
atkarīgo vielu lietošanu, seksuālo veselību un agrīnām dzimumattiecībām, sabiedrisko drošību 
u.tml. tēmām. Nepietiekams ir arī veselības veicinošo pasākumu skaits. Vērojams pašu 
iedzīvotāju kūtrums fizisko aktivitāšu dalībā, un tas ir pamats neveselīgam dzīvesveidam.  

 

2.1.5. Veselības veicināšanas pasākumi izglītības iestādēs  
 Pirmsskolas izglītības iestāde  

Varakļānu novadā ir viena pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Sprīdītis”’. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vidēji 120 bērni vecumā no 2 līdz 7 
gadiem.  

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem mērķtiecīgi tiek veidoti veselīgi paradumi. 
Katra diena bērniem sākas ar rīta rosmi, neatkarīgi no laika apstākļiem viņi dodas pastaigās, 
ziemas mēnešos brauc ar ragaviņām. Regulāri notiek sporta pasākumi, tematiskās 
pēcpusdienas, piemēram, PII „Sprīdītis” Sporta svētki.  Par zobu pareizu kopšanu bērni uzzina 
no zobu higiēnista, kas reizi gadā satiekas ar katru bērnu un VVAC veic profilaktisko zobu 
apstrādi. Katru gadu notiek pasākumi drošības jomā.  

Būtiska nozīme tiek pievērsta veselīgs uzturam - svaigi dārzeņi, augļi, zāļu tējas. Uz 
vietas gatavoti krājumi ziemai – skābi kāposti, gurķi, skābenes, ievārījumi, pašu audzēti un 
vecāku ziedoti āboli.  

 Vispārizglītojošās skolas  

Varakļānu novadā ir vairākas izglītības iestādes, kuras īsteno dažādas izglītības 
programmas - Varakļānu vidusskola, Stirnienes pamatskola, Murmastienes pamatskola. 
Varakļānu novada pašvaldība nodrošina bezmaksas zupu visiem novada skolu skolēniem un  
brīvpusdienas bērniem no trūcīgām ģimenēm, lai nodrošinātu veselīgu uzturu mācību procesa 
laikā. 

Varakļānu vidusskolā, Murmastienes pamatskolā un Stirnienes pamatskolā ikdienas 
darba plānā tiek ietvertas sarunu tēmas ar skolēniem par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu 
uzturu, pirmo medicīnisko palīdzību un citām ar veselību un veselības veicināšanu saistītām 
tēmām. Mācību gada laikā tiek veiktas pārrunas par mutes veselību un higiēnu, par akūtām 
infekcijas slimībām, par vakcinācijas nepieciešamību. Skolēni organizēti reizi gadā apmeklē 
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zobu higiēnistu sadarbojoties ar Varakļānu veselības aprūpes centra speciālistiem. Skolas ir 
iesaistījušās valsts programmās „Augļi skolai” “Skolas piens”. Skolās  izglītojamiem regulāri 
tiek veikta obligāto vakcināciju kontrole.  

Skolu projektu nedēļās un konkursos tiek izmantotas tēmas par veselīgu dzīvesveidu, 
regulāri notiek tematiskās klases stundas atbilstoši audzināšanas programmai, notiek 
vieslektoru lekcijas par zēnu un meiteņu individuālo higiēnu, kā arī tiek organizētas lekcijas, 
pārrunas, individuālo uzdevumu izpilde par smēķēšanas un alkohola lietošanas kaitīgumu.  

Tiek veiktas praktiskās nodarbes par dzīvi tīrā vidē,  skolas apkārtnes sakopšana. 
Sportiskās aktivitātes (pārgājieni un ekskursijas, nodarbības svaigā gaisā rotaļlaukumā, sporta 
aktivitātes  Sporta dienas,).  

Mājturības programmas ietvaros tiek apgūta veselīga uztura programma ar 
praktiskajām pamatiemaņām.  Tiek arī rīkotas pirmās palīdzības sniegšanas demonstrācijas 
drošības nedēļas ietvaros un Jaunsardzes aktivitāšu ietvaros. 

2.1.6. Veselības veicināšanas programmas nepieciešamības pamatojums  

Lai gan tautas sporta pasākumi un dažādi veselības veicināšanas pasākumi dažādās 
vecuma grupās pašvaldībā tiek piedāvāti iedzīvotājiem, tomēr veselības veicināšana līdz šim 
nav veidota kā pašvaldības stratēģija, kurā būtu plānoti un izvērtēti veselības veicināšanas 
pasākumi. Pasākumi vairāk organizēti pašvaldības iestāžu ietvaros un balstījušies uz 
entuziastiem.  
 

2.1.7. Veselības veicināšana programmas plānotie mērķi rīcības virzieni. 

Veselības veicināšana programmas plānotie mērķi iekļauti rīcības plānā kā rīcības 
virzieni: 

 Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā (prioritāri pirmsskolas un skolas 
vecuma grupās).  

 Palielināt sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības organizētajos veselības 
veicināšanas pasākumos (prioritāri bērni un jaunieši, ģimenes ar bērniem, 
cilvēki ar kustību traucējumiem un gados veci cilvēki).  

 Izveidot iedzīvotāju atbalsta grupas, piemēram, veciem cilvēkiem, personām ar 
kustību traucējumiem, cilvēkiem, kas nonākuši atkarības vielu ietekmē u.c.  

 4. Izveidot sistēmu iedzīvotāju informēšanai par veselīgu dzīvesveidu un 
veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem (skrīningprogrammas, 
dažādas veselības pārbaudes, speciālistu informācija un ieteikumi). 
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 Saglabāt un pilnveidot esošos neatliekamās, primārās un sekundārās veselības 
aprūpes pakalpojumus. 

Katram izvirzītajam mērķim ir savi uzdevumi, pasākumi, kuri nodrošina mērķu 
sasniegšanu, un nepieciešamie resursi.  

Veicamie uzdevumi integrēti rīcības plānā, bet pasākumi integrēti investīciju plānā. 
 

1.2. JAUNATNES STRATĒĢIJA 
1.3. IZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJA 
1.4. KULTŪRAS STRATĒĢIJA 
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33..  RRĪĪCCĪĪBBUU  PPLLĀĀNNSS  

SM 1 
1. mērķis Iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas personības attīstības iespējas mūža garumā  

1. ilgtermiņa prioritāte 
Iedzīvotājiem nodrošināta profesionālās pilnveides iespējas un kvalitatīva un ērti pieejama vispārējā un profesionālās ievirzes izglītība 

Vidēja termiņa 
prioritātes (VTP) Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi Rezultāts 

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika posms 

Laikā līdz 3  
gadiem 

Laikā līdz 7 
gadiem 

Pastāvīgi 

1. VTP 
Optimāls 

kvalitatīvu 
izglītības, 

kultūras un 
sporta 

pakalpojumu 
piedāvājums 

un pieejamība 
 
 

1.1. RV 
Izglītības, kultūras 
un sporta sistēmas 

pilnveidošana 

1.1.1. uzdevums. 
Veikt sistemātisku izglītības, 
kultūras un sporta jomu attīstības 
analīzi 

Nodrošināts ikgadējs izglītības, 
kultūras un sporta nozaru darbības 
izvērtējums pašvaldībā 

  X 

1.1.2. uzdevums. 
Uzlabot visu izglītības, kultūras un 
sporta procesā iesaistīto institūciju 
savstarpējo sadarbību saglabājot 
decentralizētu iestāžu darbību 

Ieviesta vienota izglītības un sporta 
informācijas apmaiņas un pasākumu 
plānošanas sistēma un 
iedzīvotājiem nodrošināti 
pakalpojumi uz vietas 

  X 

1.1.3. uzdevums. 
Racionāli izmantot esošo izglītības, 
kultūras un sporta iestāžu 
infrastruktūru 

Apzināta izglītības un sporta 
infrastruktūras izmantošanas 
efektivitāte un sagatavoti 
priekšlikumi darbības uzlabošanai 

  X 
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1.2. RV 
Nodrošinājums ar 

augstas 
kvalifikācijas 

speciālistiem un 
personālu 

 

1.2.1. uzdevums. 
Sistemātiski iesaistīt visu izglītības 
pakāpju un veidu pedagogus, 
kultūras un sporta darbiniekus 
tālākizglītības procesā 

Normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
izglītoti un kvalificēti pedagogi   X 

1.2.2. uzdevums. 
Nodrošināt sistemātisku metodisko 
palīdzību vispārizglītojošajām 
izglītības iestādēm 

Nodrošināts metodiskais atbalsts 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
pedagogiem 

  X 

1.2.3. uzdevums.  
Veicināt un atbalstīt kultūras, 
sporta un pedagogu radošo 
darbību un pieredzes apmaiņu 

Aktīva pedagogu dalība projektos, 
radošo darbu skatēs, zinātniski 
pētniecisko darbu vadīšanā un citās 
aktivitātēs 

  X 

1.3. RV 
Izglītības, kultūras 

un sporta 
informācijas 

sistēmas 
izveidošana 

1.3.1. uzdevums. 
Integrēt informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas (IKT) 
kultūras un izglītības procesos un 
klientu apkalpošanā 

Kvalitatīvu IKT pieejamība 
pedagoģiskā procesa 
nodrošināšanai un e-klases 
ieviešanai, mūžizglītībai, 
automatizēta lasītāju apkalpošana 
bibliotēkās 

 
 

X 

 
1.3.3. uzdevums. 
Nodrošināt sistemātisku un 
operatīvu informācijas plūsmu par 
kultūras aktivitātēm, izglītības un 
sporta norisēm  

Informācija pieejama plašākam 
interesentu lokam novadā un ārpus 
tā, tūrisma potenciāla attīstīšana 

  X 

1.3.4. uzdevums. 
Sistemātiski apkopot un papildināt 
esošo informāciju par kultūras 
mantojumu tai skaitā nemateriālo 
un mūsdienu kultūras procesiem 
un normatīviem aktiem 

Uzkrātas novada kultūrvēsturiskās 
liecības, kas tiek popularizētas, 
veidojot vienotu novada kopienu 

  X 
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1.4. RV Sadarbība 
ar citām izglītības, 
kultūras un sporta 

institūcijām 
 

1.4.1. uzdevums. 
Nodrošināt sistemātisku sadarbību 
pašvaldības noslēgto līgumu 
ietvaros un paplašināt sadarbības 
partneru loku  

Aktīva pašvaldības līdzdalība 
izglītības procesos un pieredzes 
apmaiņā. Noslēgti sadarbības 
līgumi, paplašināts sadarbības 
partneru loks, piesaistīti papildus 
finanšu resursi 

  X 

1.4.2. uzdevums. 
Veidot sadarbību ar Vidzemes 
plānošanas reģionu, Latvijas un 
citu valstu pašvaldībām un valsts 
institūcijām izglītības, kultūras un 
sporta jomā 

Iesaistīti vienotas Vidzemes reģiona 
un valsts izglītības un sporta 
politikas izstrādē un īstenošanā, 
interešu pārstāvniecība 

  X 

 
1.5. RV 

Izglītības, kultūras 
un sporta iestāžu 
rekonstrukcija un 

renovācija un 
sporta objektu 

inženiertehniskā 
stāvokļa 

uzlabošana 

1.5.1. uzdevums. 
Paaugstināt izglītības iestāžu 
energoefektivitāti un samazināt 
elektroenerģijas patēriņu 

Samazinājies iestāžu patērētās 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņš 

X   

1.5.2. uzdevums. 
Renovēt un rekonstruēt izglītības, 
kultūras un sporta iestāžu (skolas, 
bibliotēka, kultūras, sociālie objekti) 
ēkas 

Nodrošināta kvalitatīva un normatīvo 
aktu prasībām atbilstoša mācību 
vide, izveidots multifunkcionāls 
jauniešu iniciatīvu centrs 

 X  

1.5.3. uzdevums.  
Uzlabot amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājumu un koncertdarbības 
vidi  

Nodrošināta iestāžu vides 
pieejamība, telpu atbilstība 
normatīvo aktu prasībām, 
energoefektivitātes un drošības 
paaugstināšana 

 X  

1.5.4. uzdevums. 
Uzlabot drošību visās medicīnas, 
izglītības, kultūras un sporta 
iestādēs 

Uzstādītas video novērošanas 
kameras vai veikti citi drošības 
paaugstināšanas pasākumi 

  X 
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1.6. RV 
Izglītības un 

kultūras iestāžu un 
sporta objektu 

pieejamības 
nodrošināšana 

1.6.1. uzdevums. 
Uzlabot visu izglītības iestāžu 
audzēkņu pārvadājumus ar 
sabiedrisko transportu vai 
pašvaldības autobusiem  

Racionāli izmantoti pašvaldības 
resursi izglītojamo pārvadājumiem 
un paaugstināta drošība bērnu 
nokļūšanai izglītības iestādēs un uz 
mājām 

  X 

1.6.2. uzdevums. 
Uzlabot izglītības iestāžu un sporta 
objektu pieejamību cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

Izglītības un sporta infrastruktūra 
pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem 

 X  

1.6.3. uzdevums. 
Uzlabot speciālo izglītības iestāžu 
ēku un aprīkojuma kvalitāti 

Nodrošināta izglītības infrastruktūra 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām  X  

1.7. RV 
Atbalsta 

programmu 
īstenošana 

1.7.1. uzdevums. 
Nodrošināt speciālo izglītības 
programmu realizāciju augstā 
kvalitātē 

Nodrošinātas izglītības iestādes ar 
atbalsta personālu speciālo 
programmu īstenošanai  

  X 

1.7.2. uzdevums. 
Nodrošināt speciālo izglītības 
programmu pieejamību 
pirmsskolas izglītības iestādēs 

Nodrošināts speciālo izglītības 
programmu piedāvājums 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

 X  

 
1.8. RV 

Izglītības un 
kultūras iestāžu 

kvalitātes 
paaugstināšana 

 

1.8.1. uzdevums. 
Modernizēt izglītības iestāžu 
materiāli tehnisko bāzi un 
pilnveidot aprīkojumu 

Nodrošinātas izglītības iestādes ar 
kvalitatīviem mācību līdzekļiem un 
metodiskajiem materiāliem 

 X  

1.8.2. uzdevums. 
Nodrošināt profesionālās ievirzes 
izglītības pasniegšanas tehnisko 
līmeni 

Izglītības iestāžu nodrošinājums ar 
kvalitatīviem mācību līdzekļiem un 
metodiskajiem materiāliem 

 X  

1.8.3. uzdevums. 
Nodrošināt mācību priekšmetu 
standartu ieviešanu atbilstoši 
noteiktajām prasībām 

Izglītības iestādes nodrošinātas ar 
atbilstošām klašu un laboratoriju 
telpām priekšmetu standartu 
īstenošanai 

 X  
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1.8.4. uzdevums. 
Pilnveidot aprīkojumu sporta 
izglītības programmu īstenošanai 
un bērnu un jaunatnes fiziskai 
attīstībai un rehabilitācijai 

Izglītības iestādes nodrošinātas ar 
sporta inventāru   X 

1.9. RV  
Profesionālās 

ievirzes un 
interešu izglītības 

attīstība 
 

1.9.1. uzdevums. 
Nodrošināt plašu un mūsdienīgu 
interešu izglītības programmu 
piedāvājumu vispārējās izglītības 
iestādēs 

Nodrošinātas bērnu un jauniešu 
saturīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

  X 

1.9.2. uzdevums. 
Atbalstīt bērnu un jauniešu 
kolektīvu gatavošanos Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, reģiona dziesmu 
svētkiem 

Aktīva bērnu un jauniešu kolektīvu 
dalība novada, reģiona un valsts 
mēroga pasākumos 

  X 

1.9.3. uzdevums. 
Atbalstīt profesionālās ievirzes un 
interešu izglītībā iesaistīto bērnu un 
jauniešu aktīvu līdzdalību novada 
un citu institūciju organizētajos 
pasākumos 

Palielinājies to bērnu un jauniešu 
skaits, kas popularizē profesionālās 
ievirzes un interešu izglītību, 
līdzdarbojas pasākumos 

  X 

1.9.4. uzdevums. 
Sniegt atbalstu augstu rezultātu 
sasniegšanai izglītībā, kultūrā un 
sportā 

Reģionāla un valsts līmeņa bērnu un 
jauniešu sporta sacensību dalībnieki 
nodrošināti ar nepieciešamo 
inventāru 

  X 

1.9.5. uzdevums.  
Paplašināt profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītības 
programmu piedāvājumu 

Dažādots interešu izglītības 
programmu piedāvājums atbilstoši 
bērnu un jauniešu interesēm 

 X  
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1.9.6. uzdevums.  
Veicināt bērnu un jauniešu 
piedalīšanos dažāda mēroga 
sacensībās, konkursos un 
projektos 

Plašs izglītojamo zināšanu un 
prasmju pielietojums   X 

1.9.7. uzdevums. 
Integrēt ievirzes programmas un 
speciālās integrācijas izglītības 
procesā un dalība projektos 

Mūsdienu prasībām atbilstošu 
zināšanu ieguves iespējas 
nodrošinātas novada izglītības 
iestādēs 

 X  

2. VTP 
Mūžizglītība 

un 
sabiedrības 
līdzdalības 
veicināšana 
personības 
pilnveides 
procesā  

2.1. RV  
Mūžizglītības 
pieejamība 

pieaugušajiem 

2.1.1. uzdevums. 
Atbalstīt mūžizglītības programmu 
izstrādi novada iestādēs un 
sadarbībā ar NVO 

Dažādu mūžizglītības programmu 
pieejamības nodrošināta novada 
izglītības iestādēs un nodrošināta 
bibliobusa pakalpojuma pieejamība 

  X 

2.1.2. uzdevums.  
Nodrošināt pieaugušajiem IKT un 
e- prasmju iegūšanas iespējas 
novada iestādēs un sadarbībā ar 
NVO 

Paaugstinājies pieaugušo izglītības 
līmenis un prasmes pielietot IKT   X 

2.1.3. uzdevums.  
Nodrošināt pamata un vidējās 
izglītības iegūšanas iespējas 
pieaugušajiem 

Paaugstinājies pieaugušo izglītības 
līmenis  X  

2.2. RV  
Izglītības iestāžu, 
kultūras un sporta 

iestāžu 
apmeklētāju un 
viņu pārstāvju 

sadarbība  

2.2.1. uzdevums.  
Veicināt bērnu un jauniešu vecāku/ 
aizbildņu, pašdarbnieku un 
amatnieku NVO līdzdalību 
izglītības un kultūras iestāžu 
attīstībā 

Aktīva izglītības iestāžu pašpārvalžu 
darbība   X 

2.2.2. uzdevums.  
Aktivizēt bērnu un jauniešu 
vecāku/aizbildņu iesaistīšanos 
izglītības iestāžu organizētajos 
pasākumos un mācību procesā 

Aktivizējusies izglītības iestāžu, 
izglītojamo un viņu vecāku/aizbildņu 
sadarbība 

  X 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020  
III. daļa Stratēģiskā daļa un rīcību plāns 

 

                                                
 

25

2.2.3. uzdevums.  
Veicināt Varakļānu novadā 
savstarpēju sadarbību gan 
pedagogu, gan bērnu un jauniešu 
aktivitāšu kopīgos projektos  

Aktivizējusies izglītības iestāžu, 
izglītojamo un viņu pedagogu 
sadarbība 

  X 

2.2.4. uzdevums.  
Stiprināt novada ģimenes kopīgos 
atpūtas, kultūras, sporta un 
izglītības projektos 

Iedzīvotāju līdzdalība vietējas 
nozīmes projektos   X 

2.2.5. uzdevums. 
Organizēt ikgadēju kultūras 
projektu konkursu vietējo kultūras 
aktivitāšu stiprināšanai un jaunu, 
alternatīvu iniciatīvu atbalstam 

Iedzīvotāju līdzdalība vietējas 
nozīmes kultūras projektos, 
nodrošinot tradicionālos pasākumus 

  X 

2.2.6. uzdevums.  
Atbalstīt formālo un neformālo 
iedzīvotāju grupu kultūras 
tradicionālās aktivitātes 

Iedzīvotāju līdzdalība vietējas 
nozīmes kultūras aktivitātēs un 
nodrošināta nokļūšana uz 
pasākumiem 

  X 

2.2.7. uzdevums.  
Veicināt brīvprātīgo iesaistīšanos 
vietējas nozīmes pasākumu 
organizēšanā 

Iedzīvotāju vietējo iniciatīvu 
aktivitātes paaugstināšanās    

2.2.8. uzdevums.  
Atbalstīt visu paaudžu iedzīvotāju 
iesaistīšanos kultūrizglītības 
procesā 

Kultūrizglītības programmu 
piedāvājums nodrošināts dažāda 
vecuma iedzīvotāju grupām  

  X 

 
 
 
 
 

3.1. RV  
Kvalitatīva 

amatiermāksla 

3.1.1. uzdevums. 
Veicināt visu paaudžu 
iesaistīšanos amatiermākslā  

Kultūras tradīcijas pārmantotas un 
saglabātas   X 

3.1.2. uzdevums.  
Paaugstināt amatiermākslas 
kolektīvu darba kvalitāti 

Augsti amatiermākslas kolektīvu 
sasniegumi skatēs un konkursos   X 
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3. VTP  
Vietējo 

kultūras 
vērtību un 
tradīciju 

saglabāšana, 
kultūras 

mantojuma un 
mūsdienu 
kultūras 
procesa 

pieejamība 

3.2. RV 
Dziesmu un deju 
svētku procesa 

attīstība 

3.2.1. uzdevums.  
Organizēt amatiermākslas 
kolektīvu pasākumus, gatavojoties 
Dziesmu un deju svētkiem veicinot 
jaunu dalībnieku iesaisti kolektīvos 

Amatiermākslas kolektīvu 
sistemātiska dalība novada 
organizētajos pasākumos, kā arī 
reģionāla un valsts mēroga 
pasākumos 

  X 

3.2.2. uzdevums.  
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku 
kolektīvu dalībniekus ar 
nepieciešamo inventāru 

Pašvaldības pārstāvēta Dziesmu un 
deju svētku organizējošajās 
institūcijās 

  X 

 
3.3. RV 

Atbalsts vietējo 
kultūras vērtību un 

tradīciju 
saglabāšanā un 

daudzveidīgu 
kultūras norišu 

pieejamībai 

3.3.1. uzdevums. 
Izstrādāt unikālu novada 
atpazīstamību veicinošu kultūras 
pasākumu piedāvājumu 

Izstrādāta novada mēroga kultūras 
pasākumu koncepcija  X  

3.3.2. uzdevums.  
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu 
dalību starptautiskos pasākumos  

Nodrošināts pašvaldības atbalsts 
amatiermākslas kolektīvu dalībai 
starptautiska mēroga pasākumos 

  X 

3.3.3. uzdevums. 
Popularizēt vietējo mākslinieku un 
mūzikas un mākslas skolu 
audzēkņu sasniegumus plašam 
sabiedrības lokam  

Aktīva mūzikas un mākslas skolu 
audzēkņu un vietējo mākslinieku 
dalība dažādos kultūras pasākumos, 
veicināta atpazīstamība plašsaziņas 
līdzekļos 

  X 

3.3.4. uzdevums. 
Veicināt profesionālās mākslas 
pieejamību novadā  

Dažādots kultūras pakalpojumu 
piedāvājums ar profesionālo mākslu   X 

 
 
 

4.1. RV 
Saglabāt un 

pilnveidot esošos 

4.1.1. uzdevums. 
Saglabāt esošo pakalpojumu 
klāstu. 

Nodrošināta nepieciešamā 
personāla un materiāli tehnisko 
resursu pieejamība, uzturēta esošās 
medicīnas iekārtas 

  X 
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4 VTP 3 

 Veselības 
veicināšanas 
un medicīnas 
pakalpojumu 

attīstība 

neatliekamās, 
primārās un 
sekundārās 

veselības aprūpes 
pakalpojumus. 

4.1.2. uzdevums. 
Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un 
pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūru. 

Nodrošināta medicīnas pakalpojumu 
sniegšanas vietu pieejamība un 
informācija par pakalpojumiem, 
veicināta jaunu tehnoloģiju iegāde 
un notiek sadarbību starp medicīnas 
pakalpojumu sniedzējiem, notiek 
pasākumi medicīnas personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanai 

 X  

4.2. RV 
Palielināt 

sabiedrības 
iesaistīšanos 
pašvaldības 

organizētajos 
veselības 

veicināšanas 
pasākumos  

 

4.2.1. uzdevums. 
Motivēt aktivitātes prioritāro mērķa 
grupu iesaistīšanai pašvaldības 
organizētajos veselības 
veicināšanas pasākumos 

Notiek sporta un veselību veicinoši 
pasākumi bērniem un jauniešiem, 
ģimenēm ar bērniem un gados  
veciem iedzīvotājiem 

 X  

4.2.12. uzdevums. 
Nodrošināt cilvēku ar kustību 
traucējumiem piedalīšanos 
veselības veicinošajos pasākumos, 
t.sk. transports. 

Notiek sporta un veselību veicinoši 
pasākumi, kuros nodrošināta 
piedalīšanās cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

 X  

 
 

4.3. RV 
Popularizēt 

veselīgu 
dzīvesveidu un 

sabiedrībā 
(prioritāri 

pirmsskolas un 
skolas vecuma 

4.3.1. uzdevums. 
Veidot bērnos un jauniešos 
pozitīvu attieksmi pret savu 
veselību un atkarības vielu 
lietošanas samazināšanu bērnu un 
jauniešu vidū 

Notiek izglītojoši pasākumi bērniem 
un jauniešiem, pieejama dažāda 
veida informācija un pasākumi tai 
skaitā riska grupām 

  X 

4.3.2. uzdevums. 
Veicināt. veselīga uztura lietošanu 
fiziskās aktivitātes  

Nodrošināta veselīga ēdināšana 
izglītības iestādēs un nodrošinātas 
riska grupas ar bezmaksas 
ēdināšanu 

  X 
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grupās). 
4.3.3. uzdevums. 
Pilsoniskā atbalsta pasākumu 
organizēšana 

Notiek Donoru dienas un labdarības 
pasākumi  X  

4.3.4. uzdevums. 
Uzlabot visu vecuma grupu 
iedzīvotāju zināšanas par veselīgu 
dzīvesveidu un tā ietekmi uz 
veselību 

Notiek sadarbības pasākumi ar 
vecākiem par veselīgu dzīves veidu, 
drošību un saskarsmes problēmām 

  X 

4.4. RV 

Izveidot iedzīvotāju 
atbalsta un 

aktivitāšu grupas 

4.4.1. uzdevums. 
Izveidot atbalsta grupas dažādām 
sociālajām grupām. 

Izveidotas atbalsta grupas cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, cilvēkiem, 
kas nonākuši atkarības vielu 
ietekmē, veciem cilvēkiem un 
veidojas veselību veicinoši paradumi 
dalībniekiem 

 X  

4.4.2. uzdevums. 
Veicināt atbalsta grupu darbību  

Atbalsta grupu nodrošinājums ar 
telpām un pastāvošu līdzīgu sociālo 
atbalsta grupu labās prakses 
piemēriem, kā arī atbalstīt pieredzes 
apmaiņas pasākumus  

  X 

4.5. RV 
Izveidot sistēmu 

iedzīvotāju 
informēšanai par 

veselīgu 
dzīvesveidu un 

veselības 

4.5.1. uzdevums. 
Izveidot sadarbības modeli starp 
pašvaldības institūcijām, dažādiem 
speciālistiem, iedzīvotāju 
informēšanai par veselīgu 
dzīvesveidu un veselības 
uzlabošanas iespējām. 

Notiek sadarbība starp medicīnas un 
izglītības iestādēm, sociālo dienestu 
un pašvaldības Policiju, atbalsta 
grupām 

X   

4.5.2. uzdevums. Nodrošināta ērti pieejama    
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veicināšanas un 
uzlabošanas 
pasākumiem 

(skrīningprogramm
as, dažādas 

veselības 
pārbaudes, 
speciālistu 

informācija un 
ieteikumi). 

Regulāri informēt iedzīvotājus par 
dažādiem veselības veicināšanas 
un uzlabošanas pasākumiem un 
slimību profilaksi. 

publikācijas un informācija 
izmantojot pašvaldības informācijas 
līdzekļus Palielinās iedzīvotāju 
līdzdalību savas veselības 
uzlabošanā. 

  X 

4.5.3. uzdevums. 
Palielināt ģimenes ārstu lomu 
iedzīvotāju izpratnes veidošanā par 
veselīgu dzīvesveidu. 

Notiek medicīnas speciālistu lekcijas 
un diskusijas   X 
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SM2 
2. mērķis Novadā nodrošināti līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pašvaldības pakalpojumi 

2. ilgtermiņa prioritāte  
Moderna pārvalde nodrošina kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus 

Vidēja termiņa 
prioritātes (VTP) Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi Rezultāts 

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika 
posms 

Laikā līdz 
3 gadiem 

Laikā līdz 
7 gadiem 

Pastāvīgi 

2 VTP 1 
Pārvaldes 

pakalpojumu 
kvalitāte un 
pašvaldības 

interešu 
pārstāvniecī

ba  

1.1. RV 
Pārvaldes 

kapacitātes 
palielināšana 

1.1.1. uzdevums. 
Pilnveidot pašvaldības pārvaldes 
struktūru  

Efektīvs pašvaldības administratīvo 
resursu izmantojums  X  

1.1.2. uzdevums. 
Uzlabot finanšu vadības sistēmu  

Ieviesta vienota budžeta plānošanas 
sistēma visās iestādēs un 
struktūrvienībās 

 X  

1.1.3. uzdevums. 
Pilnveidot personāla vadības sistēmu 

Sakārtots personāla plānošanas un 
vadības process  X  

1.2. RV 
Nodrošinājums 

ar augstas 
kvalifikācijas 
speciālistiem 

1.2.1. uzdevums. 
Sistemātiski paaugstināt pašvaldības 
darbinieku kvalifikāciju un 
profesionalitāti 

Apmācīti un kvalificēti pašvaldības 
speciālisti  X  

1.3. RV 
Sadarbība ar 

citām 
institūcijām 

 

1.3.1. uzdevums. 
Aktīvi piedalīties vienotas reģiona un 
valsts pašvaldību attīstības politikas 
izstrādē un īstenošanā 

Novada interešu pārstāvība dažādu 
plānošanas dokumentu un normatīvo 
aktu izstrādē un ieviešanā 

  X 

1.3.2. uzdevums. 
Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu 
valstu pašvaldībām, noslēgt sadarbības 
līgumus 

Aktīva pašvaldības dalība noslēgto 
sadarbības līgumu ietvaros un jaunu 
kontaktu veidošana 

  X 
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1.4. RV  

Sabiedriskā 
kārtība un 

drošība 

1.4.1. uzdevums. 
Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības 
un drošības uzlabošanā  

Paaugstināta sabiedriskā kārtība 
novadā   X 

1.4.2. uzdevums. 
Uzlabot pašvaldības policijas materiāli 
tehnisko bāzi 

Nodrošināta pašvaldības policijas 
darbam atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze  

 X  

 

1.5. RV 
E - pārvaldes 

sistēmas 
ieviešana 

2.1.1. uzdevums. 
Izveidot vienotu pašvaldības 
komunikāciju un informācijas sistēmu 

Izveidota vienota pašvaldības 
informācijas un komunikāciju sistēma  X  

2.1.2. uzdevums. 
Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldes 
sistēmā 

Iedzīvotājiem un pašvaldības 
darbiniekiem pieejama vienota 
informācijas sistēma 

 X  

1.6. RV 
E - pakalpojumu 

pieejamība 
sabiedrībai 

 

2.2.1. uzdevums. 
Aktivizēt iedzīvotājus izmantot 
pašvaldības e-pakalpojumus  

Iedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības e-
pakalpojumus  X  

2.2.2. uzdevums. 
Paplašināt informācijas par pašvaldību 
pieejamību plašam sabiedrības lokam 

Nodrošināta pamatinformācijas par 
pašvaldību pieejamība vismaz divās 
svešvalodās 

  X 

1.7. RV 
Infrastruktūras 

uzlabošana 

1.7.1. uzdevums. 
Nodrošināt pakalpojumu  sniegšanai 
nepieciešamos materiāli tehniskos 
līdzekļus 

Nodrošināta modernāko IT un 
autotransporta pieejamība kvalitatīvu 
pašvaldību  funkciju izpildē un darba 
organizācijas kvalitātes uzlabošana,  
darbiniekiem operatīvi un savstarpēji 
sadarbojoties 

  X 

1.7.2. uzdevums. Uzlabot pakalpojumu 
sniegšanas telpas klientu un darbinieku 
vajadzībām 

Pakalpojumu sniegšanas vietas pieejamas 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem  X  

1.7.3. uzdevums. 
Paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot 
infrastruktūru 

Uzlabota pašvaldības ēku  
energoefektivitāte  X  

 
 

2.1. RV 
Sociālā darba 

2.1.1. uzdevums. 
Vienotas dokumentu aprites un 
informācijas sistēmas uzturēšana 

Ieviesta pašvaldības sociālo institūciju 
vienota vadības sistēma un sadarbības 
modelis 

  X 
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2 VTP 2 

Optimāla 
sociālās 

aizsardzības 
pārvalde un 

sociālo 
pakalpoju-

mu 
pieejamība 

organizācijas 
pilnveidošana 

2.1.2. uzdevums. 
Uzlabot pabalstu piešķiršanas sistēmu 

Nodrošināta precīza pašvaldības 
saistošo noteikumu izpilde pabalstu 
piešķiršanā 

 X  

2.1.3. uzdevums. 
Paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamība 

Nodrošināta nepieciešamā personāla 
un materiāli tehnisko resursu 
pieejamība 

 X  

2.1.4. uzdevums.  
Attīstīt nometņu darbību sociālā riska 
grupu bērniem un jauniešiem  

Nodrošināta bērnu un jauniešu saturīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējas 
brīvlaikā 

X   

2.1.5. uzdevums.  
Veicināt audžuģimeņu veidošanos  Palielinājies audžu ģimeņu skaits   X 

2.2. RV 
Nodrošinājums 

ar augstas 
kvalifikācijas 
speciālistiem 

2.2.1. uzdevums.  
Sistemātiski paaugstināt sociālo 
institūciju darbinieku kvalifikāciju un 
profesionalitāti  

Apmācīti un kvalificēti speciālisti, 
paaugstināta sociālo pakalpojumu 
kvalitāte 

  X 

2.2.2. uzdevums. 
Iesaistīt pašvaldības speciālistus 
novada un citu institūciju organizētajos 
pieredzes apmaiņas pasākumos 

Paaugstinājies pieredzes apmaiņas 
pasākumos iesaistīto darbinieku skaits 
un iegūto zināšanu pielietošana 

  X 

2.3. RV 
Jaunu 

pakalpojumu 
ieviešana 

2.3.1. uzdevums.  
Uzlabot sociālā riska grupu dzīves 
kvalitāti  

Sabiedrībā integrēto personu skaita 
pieaugums   X 

2.3.2. uzdevums.  
Izveidot jaunus sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus 

Palielinājies iedzīvotājiem sniegto 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumu apjoms 

 X  

2.4. RV  
Jaunas 

pieredzes 

2.4.1. uzdevums.  
Sadarboties ar vietējām kopienām, 
citām pašvaldībām Latvijā un ārpus 
Latvijas 

Palielinājies kopīgu pasākumu, projektu 
un sadarbības u.c. līgumu skaits gan 
Latvijā, gan ārvalstīs 

  X 
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apgūšana un 
sadarbība ar 

citām 
institūcijām 

2.4.2. uzdevums. 
 Iesaistīties valsts sociālās un veselības 
aizsardzības politikas veidošanā 

Pašvaldības pārstāvju dalība reģiona 
un valsts institūciju organizētajos valsts 
sociālās un veselības aizsardzības 
pasākumos 

  X 

 

 
2 VTP 3 

Sabiedrības 
līdzdalība 

pašvaldībā 
notiekošajos 
pasākumos 
un procesos 

 
3.1. RV 

Iedzīvotāju 
iesaistīšana 
pašvaldības 

attīstības 
jautājumu 
risināšanā 

3.1.1. uzdevums.  
Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju 
līdzdalību sabiedriskajos procesos 

Aktīva sabiedrības līdzdalība lēmumu 
pieņemšanas un sagatavošanas 
procesā, teritorijas attīstības 
jautājumu risināšanā 

  X 

3.1.2. uzdevums. 
 Izmantot IKT iespējas iedzīvotāju un 
pašvaldības komunikācijā 

Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības 
komunikācija, iedzīvotāju informētība 
par pašvaldības darbu 

 X  

3.1.3. uzdevums.  
Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVO 
un interešu grupām 

Ieviesta informācijas apmaiņas 
sistēma starp pašvaldību un 
sabiedrību, nodrošināta sabiedrības 
līdzdalība teritorijas attīstībā 

  X 
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SM 3 
3. mērķis  Darba iespēju pieaugums novadā ekonomiskā profila nozarēs  

3. ilgtermiņa prioritāte 
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša politika un tehniskā infrastruktūra 

Vidēja termiņa 
prioritātes 

(VTP) 
Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi Rezultāts 

Plānotais rezultāta 
sasniegšanas laika posms 

Laikā 
līdz 3 

gadiem 

Laikā 
līdz 7 

gadiem 

Pastāvī
gi 

3  VTP 1 
Uzņēmējdar

bību 
atbalstoša 
pašvaldība 

1.1. RV 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēmas 

pilnveidošana 

1.1.1. uzdevums. 
Pilnveidot novada uzņēmējdarbības 
attīstības atbalsta sistēmu 

paplašināta uzņēmējdarbības 
attīstības atbalsta sistēma, sadarbībā 
ar atbalsta organizācijām izveidots 
pasākumu plāns, nodrošināta TIC 
darbība 

X   

1.1.2. uzdevums. 
Izstrādāt efektīvu nodokļu atlaižu sistēmu 
uzņēmējdarbības veicināšanai 

Izdoti pašvaldības saistošie noteikumi 
par nodokļu atvieglojumiem X   

1.1.3. uzdevums. 
Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju 
savstarpējo komunikāciju un sadarbību 

Nodrošināta operatīva informācijas 
apmaiņa starp pašvaldību un 
uzņēmējiem, noorganizēti kopīgi 
pasākumi 

  X 

1.1.4. uzdevums. 
Attīstīt privāto un publisko partnerību 

Realizēti PPP projekti (sociālie, sporta 
un atpūtas objekti)   X 

1.2. RV 
Nodrošinājums ar 

augstas 
kvalifikācijas 
speciālistiem 

1.2.1. uzdevums. 
Sniegt palīdzību uzņēmējiem darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanā 

Nodrošināts pašvaldības atbalsts 
izglītojošu pasākumu organizēšanā   X 

1.2.2. uzdevums. 
Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū Jauniešu bezdarba samazināšanās   X 
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1.3. RV  
Sadarbība ar 

citām institūcijām 

1.3.1. uzdevums.  
Popularizēt novadā saražoto produkciju 
un sniegtos pakalpojumus 

Sadarbībā ar uzņēmējiem un atbalsta 
organizācijām izveidots pasākumu 
plāns saražotās produkcijas 
popularizēšanā 

  X 

1.3.2. uzdevums. 
Iesaistīties valsts un reģionāla mēroga 
uzņēmējdarbības attīstības politikas 
plānošanā 

Aktīva sadarbība ar valsts un reģiona 
institūcijām   X 

1.3.3. uzdevums. 
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām 
uzņēmējdarbības attīstības 
nodrošināšanai 

Sakārtota un izmantojama ražošanas 
attīstībai nozīmīga infrastruktūra un 
īstenoti uzņēmējdarbību veicinoši 
pasākumi 

  X 

1.4. RV  
Investīciju 
piesaiste 

uzņēmējdarbības 
attīstībai 

 

1.4.1. uzdevums. 
Veicināt sadarbību ar LIAA, vēstniecībām 
un potenciālajiem investoriem investīciju 
piesaistē 

Sadarbības rezultātā palielinājies 
investīciju apjoms uzņēmējdarbībā   X 

1.4.2. uzdevums. 
Atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos 

Atbalsts jaunu uzņēmumu darbības 
uzsākšanai   X 

1.5. RV 
Ražošanas un 
pakalpojumu 

attīstība 
 

1.5.1. uzdevums. 
Atbalstīt novadā esošo ražošanas un 
pakalpojumu uzņēmumu attīstību 

Stabils un pieaugošs nodarbināto 
skaits   X 

1.5.2. uzdevums.  
Veicināt lauksaimniecības nozaru 
attīstību 

Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozaru uzņēmumu 
tālāka specializācija un ražošanas 
dažādošana, kooperācija 

  X 

1.6. RV 
Mērķtiecīga 

tūrisma 

1.6.1. uzdevums. 
Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti novadā  

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita 
pieaugums, uzņēmējdarbības 
aktivizēšanās, darba vietu pieaugums 
un ienākumu palielināšanās 

 X  
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piedāvājuma 
veidošana 

 

1.6.2. uzdevums. 
Uzlabot novada tūrisma pakalpojumu 
popularizēšanu 

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita 
pieaugums, uzņēmējdarbības 
aktivizēšanās, darba vietu pieaugums 
un ienākumu palielināšanās 

   

1.6.3. uzdevums. 
Atjaunot pašvaldības īpašumā un 
valdījumā esošu kultūrvēsturiskus 
objektus 

Saglabāti un atjaunoti novada 
nozīmes kultūrvēsturiskie objekti  X  

 
 
 

3  VTP 2 
Ekonomisku 

attīstību 
veicinoša 

infrastruktū-
ra  

2.1. RV 
Infrastruktūras 

uzlabošana 

2.1.1. uzdevums. 
Uzlabot uzņēmumu sasniedzamību un 
ražošanas teritoriju attīstību 

Sakārtoti ražošanas attīstībai nozīmīgi 
pašvaldības ceļi un ielas  X  

2.1.2. uzdevums.  
Panākt augstas vides kvalitātes 
nodrošināšanu ražošanas un 
pakalpojumu sniegšanas zonās 

Augsti vides kvalitātes rādītāji   X 

2.2.3. uzdevums. Atjaunot pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošos kultūras 
objektus, veicināt valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu un pašvaldības 
aizsargājamo kultūrvēsturiskās nozīmes  
objektu saglabāšanu un atjaunošanu 

Saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums. Tūrisma objektu 
apmeklētāju skaita pieaugums, 
uzņēmējdarbības aktivizēšanās, 
darba vietu pieaugums un ienākumu 
palielināšanās 

 X  
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SM4 
4. mērķis. Nodrošināta droša un videi draudzīga dzīves vide un ģimeniska tradicionālā kultūrvide dabas vērtību 

ielokā  
4. ilgtermiņa prioritāte 

Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina pieejamus pakalpojumus un vidi saudzējošu dzīves vidi novadā  

Vidēja termiņa 
prioritātes (VTP) 

Rīcības virzieni 
(RV) Uzdevumi Rezultāts 

Plānotais rezultāta sasniegšanas 
laika posms 

Laikā līdz 
3 gadiem 

Laikā 
līdz 7 

gadiem 

Pastāvīgi 

4 VTP 1 
 

Efektīva 
infrastruktū-
ras pārvalde 

1.1. RV 
Infrastruktūras 

pārvaldes 
sistēmas 

pilnveidošana 

1.1.1. uzdevums. 
Izveidot efektīvu novada infrastruktūras 
objektu, pašvaldības ēku un zemju 
apsaimniekošanas sistēmu  

Izstrādāts vidēja termiņa infrastruktūras 
objektu un pašvaldības ēku un zemju 
attīstības plāns 

X   

1.1.2. uzdevums. 
Pilnveidot pašvaldības sniegto 
pakalpojumu klāstu un uzlabot sniegto 
komunālo pakalpojumu kvalitāti  

Palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība 
ar pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem 

X   

1.1.3. uzdevums. 
Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas 
un elektroenerģijas resursu patēriņu  

Izstrādāts pasākumu plāns 
siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņa samazināšanai pašvaldības 
institūcijās un samazinājies 
energoresursu patēriņš 

 X  

1.1.4. uzdevums. 
Nodrošināt sistemātisku un operatīvu 
informācijas pieejamību 

Izstrādāta un ieviesta vienota informācijas 
un pasākumu plānošanas sistēma 
Nodrošināta publiski pieejama informācija 
par aktualitātēm infrastruktūras un 
mājokļu apsaimniekošanā 

X   
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4 VTP 2 
 

Mūsdienu 
prasībām 
atbilstoša 

infrastruktūra 
 
 

2.1. RV 
Satiksmes 

infrastruktūras 
attīstība 

 

2.1.1. uzdevums. 
Uzlabot novada teritoriju savstarpēju 
sasniedzamību 

Izveidota optimāla transporta 
infrastruktūra, nodrošināts sabiedriskais 
transports starp novada ciemiem 

 X  

2.1.2. uzdevums. 
Uzlabot pašvaldības ielu un ceļu 
tehnisko stāvokli un dzīves vides 
apstākļus 

Uzlabota satiksmes infrastruktūra kvalitāte 
un dzīves vides apstākļi   X 

2.1.3. uzdevums. 
Uzlabot ceļu satiksmes drošības 
sistēmu un satiksmes organizāciju 

Izstrādāts pasākumu plāns satiksmes 
drošības pasākumiem un satiksmes 
organizācijas pilnveidošanai, uzlabojušies 
drošības apstākļi uz novada ceļiem un 
ielām 

 X  

2.1.4. uzdevums. 
Nodrošināt ar transporta infrastruktūru 
saistīto objektu atbilstību kvalitātes 
prasībām 

Uzlabota transporta infrastruktūras 
objektu pieejamība un labiekārtojuma 
pakāpe 

 X  

2.1.5. uzdevums. 
Izveidot savstarpēji saistītu un efektīvu 
sabiedriskā transporta sistēmu 

Uzlabojusies pakalpojumu centru, novada 
centra un galvaspilsētas sasniedzamība, 
samazinājies ceļā pavadītais laiks 

 X  

2.1.6. uzdevums. 
Iekļaut velotransporta infrastruktūru 
kopējā transporta tīklā 

Nodrošinātas alternatīvas un videi 
draudzīgas pārvietošanās iespējas  X  

2.1.7. uzdevums. 
Uzlabot ceļu un ielu uzturēšanas darbu 
plānošanas un veikšanas kvalitāti uz 
pašvaldības ceļiem un ielām 

Racionāli izmantoti pašvaldības līdzekļi un 
paaugstinātas kvalitātes prasības 
(rādītāji), uzlabota transporta 
infrastruktūra 

  X 

2.2. RV 
Ūdens 

saimniecības 
infrastruktūras 

attīstība 

2.2.1. uzdevums. 
Nodrošināt normatīvo aktu prasībām 
atbilstošu ūdenssaimniecības 
infrastruktūru 

Rekonstruētas dzeramā ūdens apgādes 
un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmas un ar to saistītie objekti, 
Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte 
apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000-  

 X  
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 2.2.2. uzdevums. 
Samazināt vides piesārņojumu ar 
neattīrītiem vai nepietiekami attīrītiem 
sadzīves notekūdeņiem 

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas 
notekūdeņu attīrīšanas sistēmas –
izbūvēta ūdenssaimniecības II kārta 
pilsētā 

 X  

2.2.3. uzdevums. 
Veikt preventīvos pasākumus dzeramā 
ūdens horizontu aizsardzībai pret 
piesārņojumu 

Saglabāta augsta dzeramā ūdens 
kvalitāte  X ∞ 

2.3. RV 
Atkritumu 

saimniecības 
attīstība 

 
 

2.3.2. uzdevums. 
 Ieviest pilnu atkritumu šķirošanas ciklu 
un dalīto atkritumu savākšanas sistēmu 
visā teritorijā 

Palielinājies pārstrādei nodoto atkritumu 
apjoms un samazināts noglabāto 
atkritumu apjoms 

 X  

2.3.3. uzdevums. 
Uzlabot pašvaldības saistošo 
noteikumus par atkritumu 
apsaimniekošanas administrēšanu 

Samazinājies nesankcionēti noglabāto 
atkritumu daudzums un palielinājies to 
mājsaimniecību skaits, kuri noslēguši 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 

  X 

2.4. RV 
Efektīva 

enerģētikas 
infrastruktūra 

 
 

2.4.1. uzdevums. 
Paaugstināt siltuma ražošanas un 
pārvades efektivitāti 

Samazināti siltuma zudumi ražošanas un 
pārvades procesā   X 

2.4.2. uzdevums. 
Palielināt siltumenerģijas piegādes 
drošumu centralizētajās siltumapgādes 
sistēmās 

Nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas 
piegāde elektroenerģijas piegādes 
traucējumu gadījumā 

  X 

2.4.3. uzdevums. 
Veicināt centralizētās siltumapgādes 
sistēmu atjaunošanu 

Paaugstināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte 
un dzīvojamo ēku drošība   X 

2.4.4. uzdevums. 
Paaugstināt pašvaldības ēku 
energoefektivitāti un veicināt veco 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
energoefektivitāti 

Samazinājies patērētās siltumenerģijas 
daudzums   X 
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2.4.5. uzdevums. 
Atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
palielināšana pašvaldības objektos  

Efektīvi izmantoti atjaunojamie resursi 
pašvaldības objektos   X 

2.5. RV 
Sabiedriskās 

infrastruktūras 
attīstība 

 
 

2.5.1. uzdevums. 
Nodrošināt kapsētu pakalpojumu 
pieejamību  

Nodrošināta kapsētas teritorijas 
paplašināšanu un jaunas kapličas 
būvniecību, pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu 

  X 

2.5.2. uzdevums. 
Veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus 
publiski pieejamus rekreācijas objektus 

Palielinājies labiekārtotu teritoriju un 
objektu skaits pašvaldībā   X 

2.5.3. uzdevums. 
Uzlabot sporta infrastruktūras objektus  

Palielinājies rekonstruēto un renovēto 
sporta infrastruktūras objektu skaits   X 

2.5.4. uzdevums. 
Izveidot mūsdienu prasībām atbilstošas 
peldvietas  

Nodrošinātas kvalitatīvas atpūtas iespējas 
pie ūdeņiem  X  

2.5.5. uzdevums. 
Organizēt pašvaldības īpašumā 
neesošo vidi degradējošo objektu 
sakārtošanu vai nojaukšanu, teritoriju 
rekultivācija 

Palielinājies sakārtoto objektu un 
rekultivēto teritoriju skaits   X 

2.6. RV 
Mājokļu attīstība 

un pievilcīga 
vide 

2.6.1. uzdevums. 
Veicināt dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanu 

Uzlabota ēku energoefektivitāte, uzlabots 
ēku ārējais veidols  X  

2.6.2. uzdevums. 
 Nodrošināt dzīvojamo zonu publiskās 
ārtelpas labiekārtošanu atbilstoši 
izstrādātiem projektiem 

Palielinājies labiekārtotu objektu skaits 
dzīvojamajās zonās   X 
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2.6.3. uzdevums. 
Veikt novada ainavu inventarizāciju un 
izstrādāt ainavu kopšanas, uzturēšanas, 
saglabāšanas un apzaļumošanas 
noteikumus 

Veikta ainavu inventarizācija, izstrādāti 
ainavu kopšanas, uzturēšanas, 
saglabāšanas un apzaļumošanas 
noteikumi Apzinātas un saglabātas 
novada vērtīgākās ainavas un tālie skatu 
punkti 

  X 

4 VTP 3 
Sabiedrības 
iesaistīšana 
infrastruktū-
ras attīstībā 

un vides 
sakopšanā 

3.1. RV 
Iedzīvotāju 
līdzdalības 

koplietošanas 
teritoriju un 

objektu 
izveidošanā un 

uzturēšanā 
paaugstināšana 

 

3.1.1. uzdevums. 
Organizēt projektu konkursus vietējo 
iniciatīvu atbalstam apkārtējās vides 
labiekārtošanā 

Realizēti iedzīvotāju izstrādāti 
labiekārtošanas projekti   X 

3.1.2. uzdevums. 
Atbalstīt citu institūciju organizētās 
aktivitātes, kas paaugstina vides kvalitāti 
novadā un iesaistīt brīvprātīgos 
sabiedriski pieejamu objektu 
labiekārtošanas darbu veikšanā 

Iedzīvotāju dalība talkās, akcijās un citos 
pasākumos   X 

3.1.3. uzdevums. 
Sniegt atbalstu daudzdzīvokļu namu 
nodošanai iedzīvotāju apsaimniekošanā  

Apsaimniekošanā nodotu daudzdzīvokļu 
māju skaita pieaugums   X 

3.2. RV 
Sabiedrības 

līdzdalība vides 
attīstībā 

3.2.1. uzdevums. 
Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas 
plānu (sabiedrības izglītošana un 
informēšana par vides jautājumiem) 

Nodrošināta sistemātiska, nepārtraukta 
sabiedrības izglītošana un informēšana 
par vides jautājumiem 

 X  
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SM 1 
Iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas personības attīstības iespējas mūža garumā 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads Pašreizējā vērtība 
Sasniedzamie rādītāji 

Avots līdz 2020. 
gadā līdz 2030. gadā 

1. 

Izglītojamo skaits vispārējās pamata un vidējās 
izglītības iestādēs (Varakļānu vidusskola, 
Murmastienes pamatskola, Stirnienes 
pamatskolā) 

2011./2012. m.g. 48+57+323=428 1% 
pieaugums 5% pieaugums VNP 

2. 

Pirmskolas izglītojamo skaits pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē PII „Sprīdītis”, 
Murmastienes pamatskolā un Stirnienes 
pamatskolā pirmsskolu programmās 

2012./2013. m.g. 117+x+x=x nesamazinā
s nesamazinās VNP 

3. Amatiermākslas kolektīvu skaits 01.01.2012. 20 
1 kolektīvs 
vai interešu 

klubs 

2 kolektīvi vai 
interešu klubi VNP 

4. Varakļānu mūzikas un mākslas skola 2011./2012. m.g. 135 nesamazinā
s nesamazinās VNP 

5. Varakļānu mūzikas skola 2012./2013. m.g.  nesamazinā
s nesamazinās VNP 

6. Varakļānu novada muzeja krājuma vienību 
skaits 2012./2013. m.g. 3806 nesamazinā

s nesamazinās VNP 

7. Feldšerpunkts skaits 01.01.2012 2 nesamazinā
s nesamazinās VNP 

8. Bibliotēku izsniegumu skaits 2011 9054=10913+2417=x 5% 
pieaugums 10% pieaugums VNP 

9. Bibliotēku apmeklējumu skaits 2011 6790 +5176+3319=x 5% 
pieaugums 10% pieaugums VNP 

10. SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs 
pacientu apmeklējumi 2011. gadā 14297 x x VNP 
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SM 2 
Novadā nodrošināti līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pašvaldības pakalpojumi 

 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads Pašreizējā 
vērtība 

Sasniedzamie rādītāji 
Avots 

līdz 2020. gadā līdz 2030. gadā 

1. Izstrādāts jauns novada teritorijas plānojums 2012. spēkā esošs 
1 

(2013-2024) 

1 

(2025-2037) 
VNP 

2. Izstrādāta novada Attīstības programma  2012 1 
1  

(2013-2020) 

1 

( 2021 – 2027) 
VNP 

3. Darbinieku skaits pašvaldības tiešajā pārvalde 01.01.2012. 35 Pieaugums 2 Pieaugums 4 VNP 

4. Darbinieki ar augstāko izglītību pārvaldē 01.01.2012. 17 10% pieaugums 20% pieaugums  

5. Darbinieki ar maģistra grādu pārvaldē 01.01.2012. 2 10% pieaugums 20% pieaugums  

8. Strādājošo vidējā mēneša samaksa pašvaldības 
struktūrās 2009. gadā vidēji 308 10% pieaugums 20% pieaugums  

7. Pašvaldības mājas lapā informācijas valodas 2012 1 valoda 
2 

(latviešu, latgaliešu) 

4 valodās 

(pluss krievu un 
angļu) 

VNP 
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SM 3 
Darba iespēju pieaugums novadā ekonomiskā profila nozarēs 

 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads Pašreizējā 
vērtība 

Sasniedzamie rādītāji 
Avots 

līdz 2020. gadā līdz 2030. gadā 
1. Bezdarba līmenis 30.06.2012 11,9% samazinās par 1% samazinās par 2% NVA 

2. Ekonomiski aktīvo vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2009 67 palielinās par 1% palielinās par 2% CSP 

3. Teritorijas attīstības rangs 

vieta 
2010 

-1,333 

100. vieta 
 

98. vieta 
 

95. vieta 
VRAA 

4. Bezdarbnieces sievietes  30.06.2012 56,9% samazinās par 1% samazinās par 2% CSP 

5. Bezdarbnieku īpatsvars ar bezdarba periodu garāku par 
12 mēnešiem 30.06.2012 50,7% samazinās par 3% samazinās par 5% NVA 

6. Varakļānu novadā strādājošo mēneša vidējā darba 
samaksa (bruto) vispārējās valdības sektorā un 
pašvaldības struktūrās strādājošiem 

30.06.2012. 308 palielinās par 15% palielinās par 25% CSP 

7. Varakļānu novadā strādājošo mēneša vidējā darba 
samaksa (bruto) (bez privātā sektora komersantiem ar 
nodarbināto skaitu <50) 2011. gadā -277 Ls. 

2011 277 palielinās par 10% palielinās par 20% CSP 

8. Vidējo uzņēmumu skaits (no 50 līdz 249). 2010 2 nesamazinās  nesamazinās CSP 
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SM 4 
Nodrošināta droša un videi draudzīga dzīves vide un ģimeniska tradicionālā kultūrvide dabas vērtību ielokā  

 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads Pašreizējā 
vērtība 

Sasniedzamie rādītāji 
Avots 

līdz 2020. gadā līdz 2030. gadā 

1. Pašvaldības ceļi ar melno segumu, km 2012 15,47 3% pieaugums 5% pieaugums VNP 
2. Pašvaldības ielas ar melno segumu, km 2012 x 3% pieaugums 5% pieaugums VNP 
3. Iedzīvotāju skaits, kas izmanto centralizētu ūdensapgādes 

sistēmu, % 2012 x 3% pieaugums 5% pieaugums VNP 

4. Savāktais sadzīves atkritumu apjoms, t 2012 137,57 5% pieaugums 5% pieaugums SIA DzKS 
5. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju organizācijas 2012 x 10% pieaugums 50% pieaugums VNP 
6. Ieguldījumi kultūrvēsturisko objektu atjaunošanā 2012 x 10% pieaugums 50% pieaugums VNP 
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55..  IILLGGTTSSPPĒĒJJĪĪGGAASS  AATTTTĪĪSSTTĪĪBBAASS  SSTTRRAATTĒĒĢĢIIJJAASS  UUNN  

AATTTTĪĪSSTTĪĪBBAASS  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  IIEEVVIIEEŠŠAANNAA  UUNN  
KKOONNTTRROOLLEESS  PPRROOCCEESSSS  

 
Par attīstības programmas ieviešanu atbildēs Varakļānu novada pašvaldība un 

ieviešanas darbu vadīs pašvaldības I D . 
Programmas ieviešana, uzraudzība un atskaišu sagatavošana tiks organizēta divos 

līmeņos:  
1)      Varakļānu novada p a š v a l d ī b a s  a t t ī s t ī b a s  n o d a ļ a ; 
2) Pašvaldības administrācijās p a g a s t u  p ā r v a l d e s ,  s p e c i ā l i s t i ,  

i e t i l p s t o š ā s  n o d a ļ a s ,  s t r u k t ū r v i e n ī b a s  u n  i e s t ā d e s . 
F i n a n š u  k o m i t e j a  ir atbildīga par attīstības programmas ieviešanas uzraudzību, 

konceptuālu lēmumu pieņemšanu un priekšlikumu sniegšanu domei par izmaiņu veikšanu 
attīstības programmā.  

 
Par attīstības programmas ieviešanas ikdienas darbu koordināciju un ieviešanu būs 

atbildīgas pašvaldības nodaļas, struktūrvienības, iestādes un darbinieki. 
Katru gadu līdz 1. jūnijam, veicot informācijas apkopojumu un analīzi pašvaldības 

publiskajam gada pārskatam, sagatavo pārskata ziņojumu par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2013 -2020. realizāciju.  

 
Vienu reizi t r i j o s  g a d o s  (2016 gadā par laika posmu 2013 - 2015, 2019 gadā par 

laika posmu 2016 - 2018, 2021. gadā par laika posmu 2018 - 2020) sagatavo attīstības 
programmas t r ī s  u z r a u d z ī b a s  z i ņ o j u m u s . Sagatavojot jaunu attīstības 
programmu tiek veikta visa iepriekšējās programmas īstenošanas procesa analīze un 
sagatavots ziņojums. Jauna attīstības programmas sagatavošana paredzēta 2018. gadā  

Katru gadu līdz 1. jūnijam apkopojama informācija par rezultatīvo rādītāju izpildi un 
iekļaujama ikgadējā pārskatā par Varakļānu novada Attīstības programmas 2013 - 2018. 
īstenošanu. 

 
Varakļānu novada attīstības programma izstrādāta 7 gadiem un atbilstoši novada, 

Vidzemes reģiona, Latvijas un Eiropas attīstības tendencēm, ir paredzēta regulāra 
attīstības p r o g r a m m a s  a k t u a l i z ā c i j a  – ne retāk kā reizi d i v o s  g a d o s .  

Investīciju plāns, kas ir attīstības programmas sastāvdaļa, sastādīts 3 gadiem un tā 
aktualizācija ir paredzēta katru gadu, nepieciešamības gadījumos mainot vai nemainot citas 
attīstības programmas daļas.  

 
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros novada attīstības 

pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot 
aptauju par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir 
aktuāli konkrētajā laika periodā vai specifiski kādā atsevišķā jomā. 
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5.1 .tabula 

Uzdevumi Varakļānu novada attīstības programmas 2013 - 2018. īstenošanas 
uzraudzības sistēmas ieviešanā 

Nr.p.k. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. 
Varakļānu novada attīstības programmas 
apstiprināšana, nepieciešamo izmaiņu 
ierosināšana un to apstiprināšana 

Varakļānu novada dome 

2. 
Varakļānu novada attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzības sistēmas koordinācija 
un uzraudzība 

Varakļānu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa 

3. 
Rīcības plāna no 2013 līdz 2018. gadam 
ieviešanas nodrošināšana 

Politiskajā līmenī - Varakļānu 
novada dome, izpildes līmenī - par 
rīcības plānā uzskaitīto projektu 
realizāciju atbildīgās amatpersonas, 
nodaļas, struktūrvienības, 
speciālisti, iestādes un aģentūras 

4. 

Regulāra un sistemātiska kvantitatīvas un 
kvalitatīvas informācijas vākšana, apkopošana 
un analizēšana par novada attīstības 
tendencēm, kas balstīta uz Varakļānu novada 
attīstības programmā noteiktajiem attīstības 
izvērtējuma pamatrādītājiem un attīstības 
programmā noteiktajiem vidēja termiņa 
prioritātēm sasniegšanas izvērtējuma rādītajiem 

Varakļānu novada pašvaldības 
nodaļas, struktūrvienības, iestādes 
un aģentūras 

5. 
Ikgadēja pārskata sagatavošana par Varakļānu 
novada attīstības programmas īstenošanu 

Varakļānu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa 

7. 
Sabiedrības informēšana par Varakļānu novada 
attīstības programmas īstenošanas rezultātiem 

Varakļānu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa 

 
Lai novada domei un pašvaldībai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās attīstības 

programmas ieviešanas process atbilst plānotajam, Varakļānu novada pašvaldība ir 
izstrādājusi Varakļānu novada attīstības programmas 2013 - 2020. īstenošanas 
uzraudzības kārtību, lai: 

 sekmētu pašvaldības struktūrvienību, aģentūru, nodaļu, uzņēmēju un sabiedrības 
koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos; 

 identificētu pozitīvas un negatīvas pārmaiņas un to cēloņus; 
 novērtētu, kā tiek sasniegtas izvirzītās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes; 
 demonstrētu novada darbības progresu un sasniegumus; 
 identificētu jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības; 
 nodrošinātu ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses; 
 sniegtu priekšlikumus attīstības programmas aktualizācijai, ja nepieciešams, un 

virzītu tos apstiprināšanai Varakļānu novada domē; 
 nodrošinātu novada attīstības novērtēšanas iespējas. 

Attīstības un plānošanas speciālists nosūta uzaicinājumu un metodoloģiju Varakļānu 
pašvaldības pārvaldēm, speciālistiem, struktūrvienībām, nodaļām un aģentūrām katru 
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gadu, sākot no 2013 gadu, ka līdz 31. janvārim ir jāiesniedz Attīstības nodaļai pārskats 
par situāciju savā jomā. Pārskats jāsagatavo atbilstoši Varakļānu novada Attīstības 
programmā 2013 - 2020. noteiktajiem vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma 
rādītājiem un izstrādāto Rīcības plānu, sniedzot ziņojumu par to, kā Rīcības plānā norādītie 
projekti tiek realizēti. Attīstības un plānošanas speciālists pārbauda iesūtīto informāciju līdz 
10. februārim un nepieciešamības gadījumā lūdz līdz 15. februārim to precizēt. 

Savākto informāciju par Varakļānu novada attīstības programmas 2013 - 2018. izpildes 
gaitu apkopo un analizē atbilstošās komitejas, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus. 
Attīstības nodaļa papildus apkopo informāciju no ārējām institūcijām (Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes u.c.), balstoties uz noteiktajiem 
attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem. 

Ne vēlāk kā mēneša laikā, pēc ikgadējā pārskata sagatavošanas, Varakļānu novada 
pašvaldības Attīstības nodaļa sagatavo un prezentē ziņojumu pašvaldības domei par 
pārskata rezultātiem, pēc tam publicē to pašvaldības mājas lapā. Tā kā plānošanas 
dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešana ir jauna prakse Varakļānu novada 
pašvaldībā, 6 mēnešu laikā pēc Varakļānu novada attīstības programmas 2013 – 2020. 
stāšanās spēkā Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa organizē sapulci attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā iesaistītajām pašvaldības 
institūcijām un speciālistiem ar mērķi iepazīstināt tās ar uzdevumiem uzraudzības sistēmas 
procesā un sistēmas vispārējo kārtību (minētais process notiek tikai pirmajā Varakļānu 
novada attīstības programmas īstenošanas gadā). Katru gadu līdz 1. martam apkopojama 
informācija par rezultatīvo rādītāju izpildi, atbilstoši klāt pievienotajai tabulai. 

5.2. tabula 
Pārskats par rezultatīvo rādītāju izpildi un tendencēm 

1. ilgtermiņa prioritāte 
1. VTP 

Rādītājs Vērtība 
2013 gadā 

Vērtība 
2013 
gadā 

Tendence 
Vēlamā attīstības 
tendence 20120. 

gadā 
Avots 

1.    L (labi)  
S (slikti) 

CSP 

 
Jāizvēlas optimāls rezultatīvo rādītāju skaits, neaizraujoties ar pārāk daudziem 

maznozīmīgiem un mākslīgi izdomātiem rādītājiem. 
Iedzīvotāju viedokli noskaidro veicot iedzīvotāju aptauju. (2011. gadā rezultātus sk. 

iedzīvotāju aptaujas apkopojumu). 
Prioritāšu izpildes novērtēšanas vajadzībām jāpiemēro gan kvantitatīvie, gan 

kvalitatīvie rādītāji. Viens no tipiskākajiem kvalitatīvajiem rezultātu rādītājiem ir iedzīvotāju 
apmierinātības līmeņa noskaidrošana par kādu pakalpojumu vai sniedzot subjektīvu 
situācijas novērtējumu, izmantojot iepriekšējo aptauju jautājumus un atbildes, lai būtu 
iespējas salīdzināt. 

Papildus eksaktajiem datiem lietderīgi ir izmantot arī ekspertu viedokļus par attīstības 
vērtējumu, tai skaitā rādītāju vērtību interpretāciju. 
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Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc i k g a d ē j ā  p ā r s k a t a  sagatavošanas attīstības 

speciālists sagatavo un prezentē ziņojumu pašvaldības domei par pārskata rezultātiem, pēc 
tam publicē tos pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Varaklōnīts”. 

Regulāri papildinot pārskatu to ar sistemātiski apkopoto un izanalizēto informāciju, būs 
radīts instruments, ar kura palīdzību novērtēt, vai Varakļānu novada pašvaldība tiecas 
īstenot noteiktos mērķus un izvirzītās prioritātes, vai tomēr veiktās rīcības ir neatbilstīgas. 
Turklāt pārskats būs arī informatīvs materiāls, kas ļaus jebkuram interesentam iepazīties ar 
pašvaldībā paveikto, arī attiecībā uz konkrēti definētajām termiņa prioritātēm. 

5.3.tabula 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūra 

Nr. Nodaļa Saturs 

 Domes priekšsēdētāja ievadvārdi 

1. Ievads 

Ievadā pamato izstrādātās attīstības programmas nozīmi, saikni ar 
citiem plānošanas dokumentiem, sniedz informāciju par dokumenta 
īstenošanas uzraudzības sistēmu un sagatavotā pārskata būtību, 
informē par pārskata kopējo struktūru, laika griezumu, par kādu 
pārskats veidots, un sniedz informāciju par pārskata izstrādātājiem, 
norādot kontaktinformāciju komentāriem, priekšlikumiem un 
jautājumiem 

2. 
Vispārīgs 
pašvaldības 
attīstības 
raksturojums  

Sadaļā sniedz vispārīgu novada attīstības raksturojumu kontekstā ar 
notiekošajiem attīstības procesiem valstī un salīdzinājumā ar citām 
pašvaldībām Latvijā. Attiecībā uz indikatoriem, šajā sadaļā atspoguļo 
un analizē definētos novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājus un 
analizējot tos uz kaimiņu pašvaldību fona. 

3. 

Attīstības 
programmas 
īstenošana 
1. Prioritāšu  
ieviešanas rezultāti 
2. Rīcības plāna 
ieviešanas rezultāti 
3. Iedzīvotāju 
viedoklis 

Attīstības programmas ieviešanas rezultātus izvērtē divās daļās. 
Pirmā daļā par katru definēto prioritāti tiek aprakstīts, kas ir darīts un 
sasniegts, kādas ir tendences, vai attīstība norit vēlamajā virzienā, 
un, ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums tam. Katras 
prioritātes apraksts noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem.  
Otrā daļa balstās uz Rīcības plāna ieviešanas rezultātiem un to 
analīzi, sniedzot informāciju par katru noteikto projektu īstenošanu. 
Trešā daļā atspoguļo iedzīvotāju viedokli. 

4. Secinājumi 
Sadaļā tiek norādīti kopējie pārskata secinājumi, kopīgās novada 
attīstības tendences un atsevišķi secinājumi pa definētajām vidēja 
termiņa prioritātēm, kas var tikt grupētas pa noteiktajām 4 ilgtermiņa 
prioritātēm. 

6. Priekšlikumi 
Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi attīstības programmas 
aktualizēšanai, Rīcības plāna aktualizēšanai, uzraudzības sistēmas 
un pašvaldības nodaļu kopējā darba pilnveidošanai. 

7. 
Izmantotās 
informācijas 
avoti, pielikumi 

Uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības nodaļas, 
struktūrvienības, aģentūras un citas iestādes, kas sniegušas 
informāciju pārskata sagatavošanai.  
Pielikumā pēc nepieciešamības tiek pievienotas tabulas ar rādītājiem 
un to rezultātiem, informācija par projektiem u.c. materiāli 
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5.4.tabula 

Vidējā termiņā (2018. gadā) sasniedzamie rādītāji 

Rezultatīvais rādītājs 
Esošā 

situācija 
(2012 g. 

1. janvārī) 

2020. gadā sasniedzamie 
rādītāji Avots 

Iedzīvotāju skaits1 3828 0,5% pieaugums PMLP 
Iedzīvotāju blīvums 13,7 saglabājas LR CSP 
Dabiskais pieaugums 
(2012) -24 0 PMLP 

Bezdarba līmenis 
(2012. g. 30. jūnijā) 11,6% 2% samazinājums NVD 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis uz vienu iedzīvotāju LVL 3% pieaugums LR CSP 

Ekonomiski aktīvo tirgus 
sektora statistiskā vienīb u 
skaits  uz 100iedz. 

67 2% pieaugums LR CSP 

Pašvaldības budžeta 
ieņēmumi uz 1 iedz. IIN 135,4 2% pieaugums Varakļānu novada 

pašvaldība 

Zemnieku saimniecību skaits 118 1% pieaugums  
LURSOFT 

Sabiedriskā sektora 
īpatsvars 29% samazinās lēnām  LURSOFT 

Pirmsskolas izglītības 
iestāžu skolēnu skaits 
2012./2013. m.g. 

140 saglabājas Varakļānu novada 
pašvaldība 

Kultūras amatierkolektīvu 
skaits novadā 20  saglabājas Varakļānu novada 

pašvaldība 
GMI pabalstu apjoms2011.g. 
Trūcīgo ģimeņu skaits 
Trūīgo personu skaits 

Ls 44834,49 
412 

1627 

20% samazinājums 
10% samazinājums 
15% samazinājums 

Varakļānu novada 
pašvaldība 

Ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu skaits 30 5% samazinājums Varakļānu novada 

pašvaldība 
Audžuģimenēs un 
aizbildnībā, adoptētie  
no ārpusģimenes aprūpē 
esošo bērnu skaita 

100% nesamazinās Varakļānu novada 
pašvaldība 

Bērnu skaits sociālās 
aprūpes centros  0 nepieaug Varakļānu novada 

pašvaldība 
Teritorijas attīstības rangs 
(2010) 100.vieta paaugstināšanās VRAA 

 
Iespējams pievienot rādītājus pēc izvēles. 
Apzīmējumi: 
 
 

     

Saglabājas     Samazinās 
lēnām       

Strauji 
samazinās   

Straujš 
pieaugums 

Lēns  
pieaugums 

Lēns 
samazinājums 
(pozitīvi) 

 

                                                
1 CSP 01.01.2012. 


