
    
 

 
 

 

 
 

 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013 – 2020 
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 

 
 

II. daļa 
 
 
 
 
 

 
2012 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2013 – 2020 
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 

 

II. daļa 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja  `      M.Vilkauša 
 
 
 
Projekta vadītāja           I.Pivare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varakļānu novads 
2012 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

4 

 

SSAATTUURRSS    
Tabulu saraksts .................................................................................................................................. 5 
Attēlu saraksts ................................................................................................................................... 6 
Projektā lietotie saīsinājumi ................................................................................................................ 9 
Varakļānu novada vizītkarte .............................................................................................................. 10 

1. Varakļānu novada vispārīgs raksturojums ................................................................. 12 
1.1. Novada ģeogrāfiskais raksturojums ............................................................................. 12 
1.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība   13 
1.3.Klimats ......................................................................................................................... 15 
1.4.Ģeoloģiskais raksturojums ............................................................................................ 15 
1.5.Reljefs un augsne ......................................................................................................... 17 
1.6.Virszemes ūdeņi  .......................................................................................................... 17 
1.7.Derīgie izrakteņi ........................................................................................................... 18 
1.8.Novada kultūrvēsturiskais mantojums  .......................................................................... 21 
1.9.Varakļānu novada zemes fonds  ................................................................................... 25 
1.10.Telpiskā struktūra  ...................................................................................................... 30 
1.11.Vides kvalitāte ................................................................................................. .      ......  34 
1.12.Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti............................ .                    ................... 37 
1.13.Ainavas ...................................................................................................................... 40 

2. Ekonomiskā vide .......................................................................................................... 42 
2.1.Nodarbinātība ......................................................................................................................... 47 
2.2.Iedzīvotāju ieņēmumi ............................................................................................................. 44 
2.3.Uzņēmējdarbība ........................................................................................................... 47 
2.4. Investīcijas un projektu realizācija ................................................................................ 52 

3. Sociālā vide .................................................................................................................. 54 
3.1.Iedzīvotāji ............................................................................................................................... 54 
3.2.Izglītības infrastruktūra ................................................................................................. 56 
3.3.Veselības aprūpes pieejamība ...................................................................................... 63 
3.4.Kultūras infrastruktūra .................................................................................................. 65 
3.5.Sporta un atpūtas infrastruktūra .................................................................................... 68 
3.6.Sociālo pakalpojumu pieejamība .................................................................................. 69 
3.7.Sabiedriskā kārtība un drošība ..................................................................................... 72 
3.8.Nevalstiskās organizācijas ............................................................................................ 73 

4. Tehniskā infrastruktūra ............................................................................................... 74 
4.1.Siltuma un ūdensapgāde, kanalizācija ................................................................................. 74 
4.2.Transporta infrastruktūra .............................................................................................. 77 
4.3.Elektroapgāde, gāzes apgāde un sakari ....................................................................... 79 
4.4.Atkritumu saimniecība un pārējā infrastruktūra .............................................................. 80 

5. Pārvalde........................................................................................................................ 83 
5.1.Pašvaldības darba organizācija .................................................................................... 83 
5.2.Pašvaldības budžets .................................................................................................... 87   
5.3.Teritorijas attīstības līmeņa novērtējums ....................................................................... 90 

6. SVID analīze ...................................................................................................................... 92 
6.1.Stiprās puses ............................................................................................................... 92 
6.2.Vājās puses.................................................................................................................. 93    
6.3.Draudi .......................................................................................................................... 94 
6.4.Iespējas ....................................................................................................................... 95 

7. Iedzīvotāju aptaujas apkopojums ................................................................................ 96 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

5 

 
TTAABBUULLUU  SSAARRAAKKSSTTSS  

 

1.tabula. Varakļānu novada pašvaldību raksturojošie dati .....................................................................  

2.tabula. Kultūras pieminekļi Varakļānu novadā ....................................................................................  

3.tabula. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma mērķa grupām 2011.gadā ....................................  

4.tabula. Zemes lietošanas veidu struktūra 2011.gadā ..........................................................................  

5.tabula. Meža sadalījums Varakļānu novadā pa valdošajām koku sugām ............................................  

6.tabula. Varakļānu novada apdzīvotās vietas ......................................................................................  

7.tabula. Potenciāli piesārņotās vietas Varakļānu novadā .....................................................................  

8.tabula.Dabas pieminekļi – aizsargājamie koki (dižkoki) ......................................................................  

9.tabula. Ekonomiski aktīvo vienību struktūra 2010.gadā Varakļānu novadā un apkārtējās administratīvajās 

teritorijās  

10.tabula. Mājlopu un to novietņu skaits (reģistrētais stāvoklis uz 01.07.2012.) .....................................  

11.tabula. Lauku saimniecību vidējais lielums Varakļānu novadā ..........................................................  

12.tabula. Projektu realizācija 2011.gadā ..............................................................................................  

13.tabula. Iedzīvotāju skaita dinamika Varakļānu novadā .....................................................................  

14.tabula. Ilgtermiņa iedzīvotāju migrācija Varakļānu novadā  ...............................................................  

15.tabula. Izglītības iestāžu raksturojums uz 01.01.2011.......................................................................  

16.tabula. Pašvaldības izmaksāto sociālo pabalstu apjoms (LVL) pa veidiem un pēc saņēmēju skaita ..  

17.tabula. Valsts vietējās nozīmes autoceļi Varakļānu novadā  .............................................................  

18.tabula. Transporta līdzekļu sadalījums Varakļānu novadā 2009.-2011.gadā .....................................  

19.tabula. Pašvaldības iestādēs strādājošo skaits un izglītība ...............................................................  

20.tabula. Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi  

21.tabula. Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā ......................................  

22.tabula. Varakļānu novada un kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības indekss  .................................  

 

 
 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

6 

 

AATTTTĒĒLLUU  SSAARRAAKKSSTTSS  

1. attēls. Varakļānu novads 
2.attēls.Varakļānu novads trīs reģionu krustpunktā 
3.attēls. Varakļānu katoļu baznīca 
4.attēls. Sv.Viktora kapela 
5.; 6.attēls. Varakļānu pils parks 
7.attēls. Bijušais muižas stallis, pēc tam bij.pienotava 
8.attēls. Pils skats no pagalma  
9.attēls. Varakļānu luterāņu baznīca 
10.attēls. Varakļānu kultūras nams 
11.attēls. Lauksaimniecības zemes īpatsvars % Vidzemes reģiona pašvaldībās 
12.attēls. Meža zemes īpatsvars % Vidzemes reģiona pašvaldībās 
13.attēls. Meža zemes izvietojums Varakļānu novadā 
14.attēls. Kaimiņu novadi 
15. attēls. Varakļānu pilsēta  
16.attēls.Dabas aizsardzības teritorijas  
17.attēls. Varakļānu pils parks 
18.attēls.Ekonomiski aktīvās statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem 2010.gadā Varakļānu novadā un 
apkārtējās administratīvajās teritorijās 
19.attēls. Nodarbināto iedzīvotāju skaita dinamika 2006. – 2011. gadā Latvijas reģionos 
20.attēls. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli Ls/ mēnesī Latvijas reģionos, 
dinamika 2004 – 2010 
21.attēls. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu struktūra Latvijas pilsētās un laukos uz vienu mājsaimniecības 
locekli Ls/ mēnesī, dinamika 2004. – 2010. 
22.attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā latos uz 1 iedzīvotāju Varakļānu novadā 
un apkārtējos novados, 2010.gadā 
23.attēls. Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Varakļānu novadā 2000.- 2011.gadā 
24.attēls. Lielākās ārvalstu tiešās investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā salīdzinājumā ar Vidzemes reģiona 
pašvaldībām 
25. attēls. Lauksaimniecības zemju izvietojums Varakļānu novadā 
26.attēls. Vidzemes reģiona tūrisma attīstības zona  
27.attēls. ES fondu aktivitāšu ar vietējā līmeņa ietekmi ieguldījumi 2007.-2010.gadā darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros administratīvo teritoriju griezumā  
28.attēls.Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Varakļānu pagastā  
29.attēls.Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Murmastienes pagastā  
30.attēls.Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Varakļānu pilsētā 
31.attēls. Iedzīvotāju procentuālais sadalījums pa vecuma grupām Varakļānu novadā 
32.attēls. Mācību sasniegumi 2011./2012.m.g. 
33.attēls. Stirnienes pamatskola 
34.attēls. Varakļānu novada izglītības iestāžu izvietojums 
35.attēls. Pirmskolas mācību iestādes audzēkņi 
36.attēls. Mūzikas nodarbības 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

7 

37.attēls. Mākslas nodarbības 
38.attēls. Augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu pieejamība Vidzemes reģionā  
39.attēls. Varakļānu novada medicīnas un sociālās aprūpes iestāžu izvietojums 
40.attēls. Varakļānu novada kultūras iestāžu izvietojums 
41.attēls. Ceļu satiksmes negadījumu skaits Varakļānu novadā 
42.attēls. ES aktivitāšu ar reģionālu ietekmi ieguldījumi 2007.-2010. gadā darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi ietvaros” salīdzinājumā ar citām Latvijas pašvaldībām 
43.attēls. Autoceļu tīkls un gāzes vads Vidzemes reģionā 
44.attēls. Kapsētu un baznīcu izvietojums novadā  
45.attēls. Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, % 
46.attēls. Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2011.gadā (tūkst.Ls) 
47.attēls. Varakļānu novadas un  funkcionālās saiknes ar kaimiņu pašvaldību teritorijām 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

8 

 

PPRROOJJEEKKTTĀĀ  LLIIEETTOOTTIIEE  SSAAĪĪSSIINNĀĀJJUUMMII  

AS – Akciju sabiedrība  
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
ATC– automātiskā telefonu centrāle 
BO – bezpeļņas organizācija  
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 
AP – attīstības programma  
AS – attīstības stratēģija  
BJRAS – Baltijas jūras reģiona attīstības stratēģija  
BO SIA –bezpeļņas organizācija sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību  
DUS – degvielas uzpildes stacija  
DSL – ciparu abonentu ciparu līnija 
GPRS – bāzes stacija mob. telefoniem 
CEMAT – Eiropas Padomes par telpisko/reģionālo 
plānošanu atbildīgo Eiropas ministru konference 
EIAS – Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Eiropa 
– 2020 - Stratēģija ātrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei  
EK-Eiropas Komisija 
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 
E22 – Eiropas ceļu tīkls (apzīmējums) 
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds  
ES – Eiropas Savienība  
ESF – Eiropas Sociālais fonds  
EPL– elektropārvades līnija 
EZF – Eiropas zivsaimniecības fonds 
IIN –iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
IKP – iekšzemes kopprodukts  
IK – individuālais komersants  
IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
IT - informāciju tehnoloģijas 
KF – Kohēzijas fonds  
KS – kooperatīvā sabiedrība  
KM – Kultūras ministrija 
KSS – kanalizācijas sūkņu stacijas  
LVC - Latvijas Valsts ceļi 
LDz -Latvijas dzelzceļš  
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  
LIAS – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija 
2030)  
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes  
LLAP – Latvijas lauku attīstības programma  
LR – Latvijas Republika 
LLKC- Latvijas lauku konsultāciju centrs 
 

LEADER – mērķtiecīgas un savstarpēji  
koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, uzlabot dzīves 
kvalitāti cilvēkam laukos  
LVL/Ls – Latvijas lats  
LMT – Latvijas mobilais telefons 
LV – Latvijas valsts  
MK – Ministru kabinets  
MVA – megavoltampēri 
MVU – mazie un vidējie uzņēmumi  
MW – megavati 
NAP – Nacionālais attīstības plāns  
NĪN – nekustamā īpašuma nodoklis  
NACE Ekonomiskās darbības statistiskā  
klasifikācija Eiropas Savienībā 
NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra  
NVO – nevalstiskā organizācija  
PA – pašvaldības aģentūra 
PII – pirmskolas izglītības iestāde 
PPP – Publiskās – privātās partnerattiecības 
PVN-pievienotās vērtības nodoklis 
RAL – Reģionālās attīstības likums  
RP EZF – Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā  
VPR – Vidzemes plānošanas reģions  
VPR AP – Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 
programma  
VPR AS – Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 
stratēģija  
VPR TP – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas 
(telpiskais) plānojums  
TAI - Latvijas administratīvo teritoriju Attīstības indekss  
TAPL – teritorijas attīstības plānošanas likums  
TEP – tehniski ekonomiskais pamatojums 
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
SVID – analīzes matrica stiprās vājās puses, iespējas, 
draudi  
VAS – Valsts akciju sabiedrība 
VSID –Valsts stratēģiskais ietvadokuments  
VARAM –Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija  
VRAA – Valsts reģionālā attīstības aģentūra  
VID – Valsts ieņēmumu dienests 
VASAB – Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai  
VPD – Valsts probācijas dienests  
VZD – Valsts zemes dienests 
ZS – zemnieku saimniecība  
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Mērvienības 

 
°C – Celsija grādi  
cilvēki/1 km² – cilvēki uz 1 kvadrātkilometru  
ha – hektāri  
km – kilometri  
km ² - kvadrātkilometri  
m – metri  
m2 – kvadrātmetri 
m³ – kubikmetri 
m³/mēnesī – kubikmetri mēnesī 
mm – milimetri 
 

 
m.g. – mācību gads 
mlj. – miljons 
MWh – megavatstundas 
MW – megavati 
m³/dienn – kubikmetri diennaktī 
kV – kilovolti 
Ls/ha – lati par hektāru 
Nr. – numurs  
v.j.l. – virs jūras līmeņa  
z.j.l. – zem jūras līmeņa 

 
Pieņemtie saīsinājumi projekta ietvaros 

 
DC –dienas centrs  
FK – finanšu komiteja  
ID – izpilddirektors 
IP – ilgtermiņa prioritāte  
PA –pašvaldības aģentūra  
PL – pašvaldību likums 
PV –projekta vadītājs 
 „Varaklōnīts”– Varakļānu novada pašvaldības 
informatīvais izdevums - laikraksts 
RV – rīcības virziens 
VPR EP – Vidzemes plānošanas reģiona 
ekonomiskais profils 
SDO – sporta darba organizators  
SM – stratēģiskais mērķis 
 

 
SD –Sociālais dienests 
VNDP – Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 
SVID – stiprās vājās puses, iespējas, draudi  
TSR – Tautas skaitīšanas rezultāti 2011  
MPS – Murmastienes pamatskola  
VMMS – Varakļānu mūzikas un mākslas skola  
VKN – Varakļānu kultūras nams 
VV – Varakļānu vidusskola 
VTP –vidēja termiņa prioritāte 
 

 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

10 

 

VVAARRAAKKĻĻĀĀNNUU  NNOOVVAADDAA  VVIIZZĪĪTTKKAARRTTEE    
 

 
Varakļānu novada ģerbonis 

 
Iedzīvotāju skaits:                                       38281  
Iedzīvotāju blīvums:                                     13,7 cilvēki/km² 

2
 

Administratīvais centrs:                Varakļānu pilsēta 
Platība:           279,3 km2 

Administratīvās vienības: Varakļānu pilsēta, Murmastienes un Varakļānu pagasti 

Pārvalde:            Varakļānu novada pašvaldība 

 

Rīgas iela 13, Varakļāni,  
Varakļānu novads, LV- 4838 

Reģ.Nr.LV 90000054750 
e-pasts: varaklani@varaklani.lv 
vietne tīmeklī: www.varaklani.lv 

Murmastienes pagasta pārvalde, Varakļānu pagasta pārvalde 

Atrašanās vieta: novads atrodas Latvijas un Vidzemes reģiona dienvidaustrumos, rietumos tas 
robežojas ar Viļakas novadu, dienvidos ar Riebiņu novadu, ziemeļos ar Madonas 
novadu, austrumos ar Rēzeknes novadu.  

Attālums no Varakļāniem līdz Rīgai 206 km, Rēzeknei - 38 km, Madonai – 59 km, Viļakai -118 
km, Jēkabpilij – 62 km.

 3
 

Attālums no Varakļānu administratīvā centra līdz Murmastienes pagasta administratīvajam 
centram Murmastiene – 6 km, Varakļānu pagasta administratīvajam centram Kokari 
– 1 km.  

                                                
1 2012. gada 1.janvārī pēc PMLP datiem 
2 2012. gada 1. jūlijā pēc CSP un  PMLP datiem 
3 www.1188.lv/satiksme/attalumi 
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Apdzīvotās vietas – ciemi: Murmastiene, Kokari un Stirniene. 

Visa novada teritorija ietilpst Daugavas upes sateces baseinā.  

Lielākās upes un ūdenstilpes – Isliena, Teicija, Malmuta, Meirēnu kanāls, Lisiņa, Mindaugas 
ezers, Lisiņa ezers un Lielais Murmastra ezers. 

Novada nozīmīgākās tautsaimniecības nozares:  
lauksaimniecība;  
mežistrāde; 
kokapstrāde; 
pakalpojumi. 

Novada teritoriju šķērso : 
110 kV maģistrālā elektropārvades līnija; 
Valsts galvenais autoceļš: A12 Jēkabpils- Rēzekne-Ludza- Terehova; 
Valsts reģionālais autoceļš: P84 Madona – Varakļāni; 
Dzelzceļa līnija: Rīga – Zilupe - valsts robeža. 

Novadā atrodas: dabas rezervāts „Teiču dabas rezervāts” un dabas liegumi: „Lubānas mitrāji”, 
„Lielais Pelečāres purvs” un Barkavas ozolu audze”. 

 
1. attēls. Varakļānu novads 

Avots: autoru konstrukcija 

 platība iedzīvotāji 
Murmastienes 
pagasts 175 831 

Varakļānu 
pagasts 99 904 

Varakļānu 
pilsēta 5,3 2093 
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11..  VVAARRAAKKĻĻĀĀNNUU  NNOOVVAADDAA  VVIISSPPĀĀRRĪĪGGSS  RRAAKKSSTTUURROOJJUUMMSS  

1.1. Novada ģeogrāfiskais raksturojums 

 Varakļānu novads atrodas Latvijas Republikas dienvidaustrumu daļā pie Latgales reģiona 
robežas. Austrumos novads robežojas ar R ē z e k n e s  novadu (Nagļu pagasts), V i ļ ā n u  novadu 
(Dekšāres pagasts), R i e b i ņ u  novadu (Sīļukalna pagasts), K r u s t p i l s  novadu (Atašienes pagasts) 
un M a d o n a s  novadu (Barkavas un Mētrienas pagasti). 

Varakļānu novada teritorijā ir 3 vietējās pašvaldības (V a r a k ļ ā n u  u n  M u r m a s t i e n e s  
p a g a s t i  u n  V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a ). 

Novada centrs Varakļāni atrodas 206 km attālumā no R ī g a s un 38 km attālumā no 
nacionālās nozīmes centra Rēzeknes. 4  

Kopējais i e d z ī v o t ā j u  s k a i t s  2012. gada 1. janvārī – 3828, no kuriem pilsētā dzīvoja 
2093 jeb 55%. Blīvums - 13,7 iedz./km2. 5 

     

                         
2. attēls. Varakļānu novads Latvijā trīs reģionu krustpunktā 

Avots: autoru konstrukcija 

 

                                                
4 www.1188.lv/satiksme/attalumi 
5 2012. gada 1. janvārī pēc  PMLP datiem 

Varakļānu novads 
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Kopumā Varakļānu novada teritorija ir monolīta, to nešķeļ citas administratīvās teritorijas, 
nešķērso dabīgie šķēršļi – lieli mežu vai purvu masīvi, lielas upes, ezeri u.c.  

 Novada kultūrvēsturiskā piederība ir L a t g a l e s  n o v a d a m . Taču 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. 

1. tabula  

Varakļānu novada pašvaldību raksturojošie dati
6
 

1.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība7 

Līdz 2009. gadam novada teritorija ietilpa Madonas rajonā. 2009. gada 1. jūlijā, administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā, tika izveidots Varakļānu novads, ko veido 3 pašvaldību, Murmastienes 
un Varakļānu pagasti un Varakļānu pilsēta, administratīvās teritorijas (2009. gada jūlija Varakļānu 
novada saistošie noteikumi Nr. 1 ”Varakļānu novada pašvaldības nolikums”). 

Pagastus un Varakļānu pilsētu vieno gan kopīga vēsturiskā attīstība – muižas, baznīca, kapi, 
administratīvo robežu maiņa, gan Varakļānu kā pakalpojumu, ražošanas un sociālās infrastruktūras 
centra nozīme, gan arī cilvēciskās saiknes - ģimeņu dzimtas saknes, radniecība, īpašumu atrašanās 
vieta.  

 V a r a k ļ ā n u  nosaukums ir cēlies no Varkas apmetnes. Varkas apmetne pirmo reizi 
pieminēta jau 1226. gada dokumentos. Līdz 13. gadsimtam Varkas pilsnovads ar centru Varkas 
pilskalnā ir bijis senās Jersikas karaļvalsts sastāvdaļa. 1226. gadā pirmo reizi novads pieminēts 
rakstītajos avotos (Warkland), kad tas nokļuva Rīgas arhibīskapijas pakļautībā. 1483. gadā 
pirmoreiz pieminēta apdzīvota vieta tagadējās Varakļānu pilsētas vietā. Pēc Livonijas konfederācijas 
sabrukuma 1562. gadā tā nokļuva Polijas-Lietuvas kopvalsts pārvaldībā, kas jau no 1583. gada 
novadu piešķīrusi Borhu ģimenei. 1772. gadā pēc Polijas 1. sadalīšanas Varakļāni nonāca Krievijas 
impērijas sastāvā. 1784. gadā Varakļāniem ir bijušas miesta tiesības. 1789. gadā grāfs Miķelis 
Borhs (Michael Borch) uzcēla mūra pili un iekārtoja pils parku ar dīķiem. Grāfs Kārlis Borhs (Karol 
Borch) 1854. gadā dibināja katoļu baznīcas draudzi. 1897. gadā lielākā daļa iedzīvotāju (75%) 
Varakļānos bija ebreji un darbojās trīs sinagogas. 1928. gada 11. februārī Varakļāni ieguva pilsētas 
tiesības un šeit sāk darboties vēlēta pilsētas valde ar valdes vecāko priekšgalā. Vietā, kur tagad ir 
pilsēta, bijusi senču svētbirze ar svētnīcu. Tur dzīvojuši brīvību un darbu mīloši cilvēki, kuri mums 
                                                
6 2011. gada 31.decembrī pēc  pašvaldības  datiem 
7 www.http://lv.wikipedia.org/wiki 

N. 
p.k. Teritoriālā vienība Platība, 

ha 
Iedzīvotāju 

skaits 

Iedzīvotāju 
blīvums 

iedz./km2 

Apdzīvotās 
vietas 

1. Murmastienes pagasts 175 831 4,75 Murmastiene 
2. Varakļānu pagasts 99 904 9,13 Kokari, Stirniene 
3. Varakļānu pilsēta 5,3 2093 394,90  
 Novads: 279,3 3828 13,70  
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atstājuši daudz skaistu teiku, leģendu un senu nostāstu par Varakļānu novadu. Ja 1925. gadā 
Varakļānos dzīvoja 1356 ebreji, tad 1930. gadā vairs tikai 995. Tomēr no kopējā iedzīvotāju skaita 
tie veidoja vairākumu – apmēram 60%. Atzīmējams, ka 20. gados un 30. gadu sākumā iedzīvotāju 
skaita ziņā Varakļāni apsteidza tādas pilsētas kā Madona, Ogre un Viļāni, ieņemot 40. vietu starp 
Latvijas pilsētām un miestiem. 

 Pirmās ziņas vēsturiskos dokumentos par V a r a k ļ ā n u  p a g a s t u  ir no 1872. gada. 1935. 
gadā Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta teritorija bija 290,6 km² un tajā dzīvoja 7582 iedzīvotāji.] 
1945. gadā pagastā izveidoja Atspuku, Bērzkalnieku, Dekšāres, Kristeļu, Maurānu, Strodu un 
Varakļānu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Varakļānu ciems ietilpis Viļānu apriņķī 
(1947-1949) un Varakļānu (1949-1956), Viļānu (1956-1962), Rēzeknes (1962-1963) un Madonas 
(pēc 1963. gada) rajonos. Varakļānu ciemam 1951. gadā pievienoja likvidētā Bērzkalnieku ciema 
kolhoza «Gaišais ceļš» teritoriju, 1954. gadā — likvidētos Strodu un Maurānu ciemus. Varakļānu 
ciemu likvidēja 1956. gadā, teritoriju pakļaujot Varakļānu pilsētai kā Varakļānu lauku teritoriju. 1962. 
gadā padomju saimniecības «Varakļāni» teritoriju pievienoja Murmastienes ciemam, bet 1965. gadā 
likvidēto Stirnienes ciemu pievienoja Varakļānu lauku teritorijai. 1973. gadā Varakļānu ciemu 
atjaunoja, tā teritorijā iekļaujot Varakļānu lauku teritorijas kolhoza «Latgale» teritoriju. 1979. gadā 
Varakļānu ciemam pievienoja daļu Murmastienes ciema teritorijas.[3] 1990. gadā ciemu reorganizēja 
par pagastu. 

 Pēc leģendām M u r m a s t i e n e s  nosaukuma izcelsme varētu būt no “Mora mastiem”. 
Pastāv pieņēmums (P.Čevers, 1991. Rīgā), ka Murmastienes vārda izcelsme datējama ar aptuveni 
1600 gadu. Pēc vēsturiskiem datiem (1695 – 1784) vieta dēvēta par “mestečko Vorkļani”, ar 
foļvarkām-”Borhovym” un “Murmostovym”. No 1866. g. 19. II Latvijā administratīvi teritoriālā vienība 
pagasts; katra muiža skaitījās pagasts. 1873. g. Barkavas un Murmastienes pagasti tika apvienoti 
un tā Barkavas pagasts kļuva par vienu no lielākajiem Inflantijā. 1916. gadā Murmastienes adrese: 
“Russland, Vitebskoi guberņi, Režickova (Rēzeknes) ujezda, Varakļanskoi volosti”. 1945. gadā tika 
nodibināta Barkavas pagasta Murmastienes ciema padome. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu 
laikā Murmastienes novadam tika pievienotas dažas Barkavas un dažas Varakļānu pagasta sādžas. 
Murmastienes ciems ietilpis Viļānu apriņķī (1947-1949) un Varakļānu (1949-1956), Viļānu (1956-
1962) un Madonas (pēc 1962. gada) rajonos. Murmastienes ciemam 1951. gadā pievienoja likvidētā 
Bērzkalnieku ciema kolhoza «Uzvara» teritoriju, 1954. gadā — likvidēto Borbaļu ciemu, 1962. gadā 
— Varakļānu lauku teritorijas padomju saimniecības «Varakļāni» teritoriju, 1973. gadā — daļu 
Atspuku ciema teritorijas. 1979. gadā Murmastienes ciemam pievienoja daļu Dekšāres ciema 

teritorijas, bet daļu Murmastienes ciema teritorijas pievienoja Varakļānu ciemam.
8
 1990. gadā ciemu 

reorganizēja par pagastu. 

1.3. Klimats 

 Varakļānu novads ietilpst L u b ā n a s  z e m i e n e s  un L a t g a l e s  a u g s t i e n e s  
klimatiskajā rajonā. Līdzens reljefs un vienmērīgā mežainība Varakļānu novadā sekmē klimatu kam 
                                                
8 http://lv.wikipedia.org/wiki/Murmastienes_pagasts 
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nav raksturīga kontrastainība, tas ir mēreni kontinentāls, vidēji mitrs un silts. Bezsala periods šeit 
ilgst 135-145 dienas, raksturīga noturīga ziema.  

 G a d a  v i d ē j ā  t e m p e r a t ū r a  apmēram 5,50 C, janvāra vidējā temperatūra -70 C, jūlija 
apmēram 170 C.  

 Vidzemes centrālās augstienes nogāzes sekmē atmosfēras fronšu attīstību. Gadā vidēji 155 
– 160 apmākušās dienas. B e z s a l a  p e r i o d s  ilgst 130 – 135 dienām gadā. Veģetācija atjaunojas 
15. - 20. aprīlī, bet beidzas oktobra vidū. V i d ē j a i s  g a d a  n o k r i š ņ u  d a u d z u m s  550-700 
mm. Lietus nokrišņu daudzums ir ap 70 – 75%, cieto 11 – 16%. 

 Klimats ir viens no svarīgākajiem dabas faktoriem, kas ietekmē daudzu ekonomikas nozaru 
attīstību, kā arī nosaka iespēju konkrētajā reģionā attīstīt kādu no saimnieciskās darbības vai 
pakalpojuma veidiem. No lauksaimnieciskās ražošanas skatījuma, klimats un reljefs vairāk 
piemērots piena un gaļas lopkopībai. 

1.4. Ģeoloģiskais raksturojums 

Latvijas austrumu rajoni iekļaujas L a t v i j a s  s e d l i e n e s  robežās, kura ir Austrumeiropas 
– lielas reģionālās ģeoloģiskās struktūras sastāvdaļa. Pēc iežu vecuma, sastāva un saguluma 
apstākļiem un fizikālajām īpašībām vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi: 
apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais – pirmskvartāra nogulumiežu sega (pamatieži) un 
augšējais – kvartāra perioda veidojumi. Pilns nogulumiežu segas stratigrāfiskais griezums, ieskaitot 
kristālisko pamatklintāju, šinī reģionā atsegts tikai vienā dziļurbumā Atašienes ciemā (dziļurbums 
Atašiene-9). Šā urbuma ģeoloģisko griezumu ar lielu ticamības pakāpi var attiecināt uz visu 
Varakļānu novada teritoriju. 

Kristālisko pamatklintāju veido metamorfie ieži – dažāda sastāva gneisi. Pamatklintājs te 
ieguļ ap 1000 m dziļumā, un tiek uzskatīts, ka tā ieži veidojušies apmēram pirms 1,5 – 2,0 
miljardiem gadu. 

P i r m s k v a r t ā r a  n o g u l u m i e ž u  segu veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie 
(drupu) ieži. Nogulumu kopbiezums sasniedz 950 – 1000 m. Visvecākie – venda nogulumi pārsedz 
stipri denudēto pamatklintāja virsu. Slāņkopu biezums ~ 68 m, ieguluma dziļums – 902 m. Kembrija 
nogulumu slāņkopas apakšējā daļā parasti ieguļ t.s. “zilie māli”, ar retiem aleirolītu vai 
smalkgraudainu smilšakmeņu starpslāņiem, bet augšējā daļā – balti kvarca smilšakmeņi, kuros 
sastopami bagātīgi sālsūdeņi ar sāļu koncentrāciju līdz 100 – 120 g/l. Nogulumu biezums – 65 – 75 
m. Ordovika nogulumi – pārsvarā kaļķakmeņi, pamatnē arī merģeļi, veidojušies jūras apstākļos un 
tie pārsedz kembrija nogulumus. To kopējais biezums isasniedz 190 - 200 m, slāņkopu virsmas 
ieguluma dziļums ir ap 620 - 630 m. Silūra slāņkopas, kuras pārklāj ordovika iežus, veido merģeļi, 
domerīti un kaļķakmeņi. To kopējais maksimālais biezums apmēram ir 170 - 180 m. Devona 
nogulumi diskordanti pārsedz silūra karbonātiežu slāņkopas.  
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Pēc iežu sastāva un faunas pārakmeņojumiem devona nogulumus pagasta teritorijā 
iespējams iedalīt 11 sīkākās stratigrāfiskās vienībās – Gargždu sērijā un 10 svītās, kurām doti šādi 
nosaukumi: Rēzeknes, Pērnavas, Narvas, Arukilas, Burtnieku, Gaujas, Amatas, Pļaviņu, Salaspils 
un Daugavas svīta.Jaunākās šīs sistēmas slāņkopas (Daugavas un Salaspils svīta) jau atsedzas 
tieši zem kvartāra nogulumu segas. Visvecākie devona sistēmas nogulumi ir Gargždu sērijas 
pārsedz Gargždu sērijas slāņkopu. Nogulumu kopējais biezums 50 – 55 m. Svarīgi, ka Daugavas 
svītas plaisainajos dolomītos iekļautie pazemes ūdeņi teritorijā ir, galvenais, dzeramā ūdens ieguves 
avots. Pirmskvartāra noguluma izplatītākie ieži: intruzīvie ieži, metamorfie ieži, smilšakmens, aleirīts, 
aleirolīts, māls, argilīti, kaļķakmens, dolomīts, merģelis, domerīts (dolomītmerģelis) ģipsis 
(ģipšakmens).  

Teritorijai raksturīga plāna k v a r t ā r a  n o g u l u m u  sega, kuras biezums plašā areālā 
nepārsniedz 5-6 m. Vietām Varakļānu tuvumā tas ir tikai 1-2 m. Tikai Varakļānu – Stirnienes osu 
grēdas relatīvi augstākajos posmos šīs segas biezums dažviet pārsniedz 10-15 m. Sega sastāv no 
pēdējā – Latvijas leduslaikmeta un pēcleduslaikmeta jeb holocēna (aptver ģeoloģiskās vēstures 
pēdējos 10000 gadus) veidojumiem. Vecāku apledojumu nogulumi līdzenumā nav saglabājušies, jo 
katrs ledājs ir intensīvi noārdījis iepriekšējā apledojuma veidojumus. Latvijas leduslaikmetā 
veidojušies glacigēnie, fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi. Glacigēnie nogulumi (morēna) 
sastāv no brūnas un sarkanbrūnas mālsmilts un smilšmāla ar grants un oļu piejaukumu, vietām ar 
atsevišķiem laukakmeņiem. Morēnas biezums svārstās no 0,5-1 līdz 2-4 m. Lielās platībās tā 
atsedzas zemes virspusē. Fluvioglaciālie nogulumi (ledāja kušanas ūdeņu straumju veidojumi) veido 
Varakļānu – Stirnienes osu grēdu un nelielu osveida formu pie Klušiem. Nogulumi sastāv 
galvenokārt no dažāda rupjuma smilts, granšainas smilts un oļiem, arī grants – oļu materiāla ar 
laukakmeņiem. Veidojumu biezums svārstās no 5 – 6 m (Kluši) līdz 10 – 15 m Varakļānu-Stirnienes 
osā. Ar šiem nogulumiem saistītas smilts-grants atradnes. Limnoglaciālie nogulumus (stāvošu ledāja 
kušanas ūdeņu veidojumi) veido māli, aleirīti, retāk smalkgraudaina un aleirītiska smilts, kas pārklāj 
morēnu. Šie nogulumi parasti sasniedz 2 – 3 m biezumu. Mālu slāņkopas biezums vaļņveida 
pacēlumā sasniedz 8-10 m. 

Pēcleduslaikmeta (holocēna) nogulumus pārstāv purvu un upju veidojumi. Purvu nogulumi 
sastopami reljefa pazeminājumos galvenokārt pagasta dienvidu daļā. Kūdras biezums pārsvarā 
sasniedz 1 – 3 m. Aluviālie nogulumi - dažāda rupjuma smilts, aleirītiska smilts, vietām ar plānām 
aleirītu un kūdras vai dūņu starpkārtām izplatīts visu upju ielejās. To biezums ir neliels 1–2 m. 

1.5. Reljefs un augsne 

Novads atrodas Austrumlatvijas zemienē, Jersikas un Lubānas līdzenumos.  R e l j e f s  te ir 
lēzeni viļņots ar atsevišķiem nelieliem pauguriem, un zemes virsmas absolūtās atzīmes ir 99-108 m 
vjl. Tikai vietām Varakļānu pagasta dienvidos tā paaugstinās līdz 112 - 115 m vjl., bet ziemeļos 
pazeminās līdz 93 - 95 m vjl. Pauguri ir zemi, to relatīvais augstums nepārsniedz 2 - 4 m. 
Līdzenumu šķērso nedaudz izlocītā, ziemeļaustrumu – dienvidrietumu virzienā orientētā, 200-500 m 
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platā Varakļānu – Stirnienes osu grēda, kas paceļas 3 - 10 m virs apkārtnes. Uz ziemeļiem no 
Varakļānu pilsētas ir Lubānas līdzenums. 

A u g s n e s  īpašības ir nozīmīgs faktors, kas nosaka zemes lietojuma veidu atšķirības noteiktā 
teritorijā. Varakļānu novads atrodas Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajona Lubāna un Jersikas 
līdzenuma apakšrajonos9. Augšņu cilmiežus galvenokārt veido māla, morēnas mālsmilts un 
smilšmāla nogulumi, reljefa pazeminājumos un pārmitrās teritorijās – kūdra. Teritorijas ar 
apgrūtinātiem noteces apstākļiem dominē velēnu glejaugsnes, velēnpodzolētās glejaugsnes un 
purvu augsnes, bet vietās ar labākiem drenāžas apstākļiem sastopamas velēnu podzolaugsnes10. 

1.6. Virszemes ūdeņi 

 Varakļānu novads atrodas D a u g a v a s  u p j u  b a s e i n ā . Varakļānu novada ūdeņi saistīti 
ar Lubāna ezeru, visas novada upes ietek Lubāna ezerā. 

 Cauri V a r a k ļ ā n u  p a g a s t a m  tek Kažauka (kopējais garums 5,8 km), Malmuta, Teicija 
(25 km), Varakļānu strauts (13 km), Brieža grāvis (8,1 km), Komorsta (10 km) un Kokaru grāvis (5,9 
km).  

 V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  austrumu daļā tek Kažauka, kas ir Malmutas kreisā pieteka. Tās 
garums ir 15 km. Augšpus Varakļāniem no kreisā krasta tā uzņem Varakļānu upīti. Kažava visā 
garumā regulēta un kļuvusi līdzīga novadgrāvim.  

M u r m a s t i e n e s  p a g a s t a  lielākās ū d e n s t e c e s  ir: Meirānu kanāls (28 km), Brieža 
grāvis (11 km), Teicija (10 km), Ūjiņa, Lisiņa ar Dīrīti (13 km, augštecē Murmastiene) un tās pieteka 
Grāna grāvis (7,9 km). Pagasta DR stūrim cauri tek Isliena (24,9 km). Lisiņa iztek no Lisiņa ezera un 
visā garumā (18 km) tek pa pagasta teritoriju. Līdz Meirānu kanāla ierīkošanai Lisiņa bija par 7 km 
garāka un ietecēja Lubānas ezerā. Teicija līdz Meirānu kanāla ierīkošanai bija Malmutes pieteka. 
Teicijas vecupe, ko atdala Meirānu kanāls un aizsargdambis, pieder pie Īdeņu kanāla baseina. 
Teicija ir visā garumā regulēta un atgādina 10 m platu novadgrāvi. 

Murmastienes pagasta l i e l ā k i e  e z e r i : 
 Mindaugas (Mindaukas) ezers (platība 36 ha, vidējais dziļums 2,4 m, lielākais – 4,1 

m, tā dibenu klāj biezs dūņu slānis); 
 Lisiņš (33,5 ha, lielākais dziļums 1,2 m, dibenu klāj dūņas); 
 Lielais Murmasts (29,4 ha, lielākais dziļums 1,7 m, no malām aizaugošs ezers ar 

līganiem krastiem); 
 Vērtēzis (19 ha, lielākais dziļums 6,4 m, dibenu klāj bieza dūņu kārta, siekstas, 

celmi); 
 Tolkajas ezers (14,3 ha); 

                                                
9 Avots: Āva, R. (1994) Augšņu rajonēšana. Enciklopēdija „Latvijas daba” 1.sēj. Rīga: „Latvijas enciklopēdija, 255 lpp. 
10 Avots: Nikodemus, O., Krūmiņš, R., Zvaigzne, E. (1998) Augšņu karte. Enciklopēdija „Latvijas daba” 6.sēj. Rīga: „Latvijas enciklopēdija, 
598 lpp. 
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 Sīksalas ezers (14 ha); 
 Islienas ezers (11,2 ha, no Z daļas iztek Isliena); 
 Aukas ezers (5,3 ha). 

Murmastienes pagasta lielākie ezeri atrodas Teiču purvā (Teiču purvs aizņem 7205,5 ha no 
kopējās pagasta platības). 

1.7. Derīgie izrakteņi 

Novadā satopams d o l o m ī t s ,  m ā l s ,  s m i l t s ,  g r a n t s  un k ū d r a .  Valsts nozīmes 
derīgais izraktenis ir p a z e m e s  ū d e n s .  

 Varakļānu pagasta ziemeļu daļā izvietots d o l o m ī t a  prognozēto krājumu laukums. Atradnē 
iekļauta 28,13 km2 liela teritorija. Derīgo izrakteni laukumā veido Daugavas svītas dolomīti, turklāt 
izdalāmas divas slāņkopas, kuras atdala 0,3 – 0,5 m bieza dolomītmerģeļa starpkārta. Derīgā slāņa 
kopējais biezums mainās no 2,7 līdz 10,3 m, vidēji 6,5 m. Segkārtu veido kvartāra nogulumi – 
morēnas mālsmilts, māls, smilts, vidējais tās biezums – 3,8 m. Dolomīts pētīts kā izejviela šķembu 
un būvkaļķu ražošanai. Praktiski viss dolomīta slānis ieguļ zem pazemes ūdens līmeņa. 
Prognozētajā laukumā aplēsts 117,6 milj. m3 P kategorijas dolomīta krājumu. Lai organizētu 
dolomīta ieguvi, Varakļānu laukumā nepieciešams veikt papildus izpētes darbus, lai izpētītu 
dolomīta krājumus atbilstoši A vai N kategorijai. 

 Varakļānu pagasta rietumu daļā izvietota m ā l a  atradne.  Derīgā slāņa biezums sasniedz 
līdz 7,9 m, vidēji 4,1 m. Segkārtu veido tikai augsnes slānis. Māls pētīts kā izejviela ķieģeļu un drenu 
cauruļu ražošanai. Atradnē 14,2 ha platībā aplēsts 588,6 tūkst. m3 A kategorijas māla krājumu. 
Krājumu atlikums atradnē 1964. gadā, kad tā izslēgta no Derīgo izrakteņu krājumu bilances, ir 570,6 
tūkst. m3. 

 Trīs s m i l t s - g r a n t s  u n  s m i l t s  atradnes izvietotas Varakļānu pagasta teritorijā. Klušu 
atradne izvietota pagasta ziemeļu daļā un detalizēti pētīta 1969. gadā. Atradnē derīgo slāņkopu 
veido smilts-grants ar smilts starpslāņiem, tās vidējais biezums 3,1 m. Derīgais slānis ieguļ virs 
gruntsūdens līmeņa. Atradnē 1969. gadā 1,5 ha platībā aplēsti 46,5 tūkst. m3 A kategorijas smilts-
grants un smilts krājumu. Šobrīd gandrīz pusi atradnes teritorijas aizņem kapi, tādēļ atradne kā 
iespējamā derīgā izrakteņa ieguves vieta nav ieteicama. Silakroga atradne izvietota pagasta 
centrālajā daļā. Prognozētie krājumi šeit aplēsti 1973. gadā. Tie balstās uz viena urbuma datiem un 
6 ha platībā ir 677,4 tūkst. m3 smilts-grants un smilts. 1999. gadā akciju AS “Ceļuprojekts” veic 
detalizētu izpēti prognozēto krājumu laukuma centrālajā daļā 2 ha platībā, aprēķinot 60,6 tūkst. m3 
smilts-grants un smilts krājumu. Derīgo slānķopu atradnē veido dažāda rupjuma smilts un smilts-
grants slāņu mija. Derīgais slānis ieguļ virs gruntsūdens līmeņa. Stirnienes atradne izvietota pagasta 
dienvidu daļā uz osu grēdas. Atradni veido trīs teritoriāli atdalīti iecirkņi. Derīgais slānis – smilts ar 
smilts-grants lēcām un starpslāņiem. Atradne pētīta līdz pazemes ūdens līmenim. Atradnes I iecirknī 
ierīkots karjers un tajā 1988. gadā veikta smilts-grants slāņa izpēte zem gruntsūdens līmeņa. Pēc 
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pēdējās izpētes datiem, krājumu atlikums atradnē (01.01.1988.) kopumā ir 398,9 tūkst. m3 A 
kategorijas smilts-grants un smilts. 

Varakļānu pagasta teritorijā apzinātas 6 k ū d r a s  atradnes vai to daļas. Kopējā kūdras 
atradņu platība to “0” robežās sasniedz 1127 ha. Iegulas pārsvarā veido zemā tipa kūdra, bet 
Leimaņu purvā arī augstā tipa kūdra. Tās biezums mainās no dažiem centimetriem līdz 2,6 m. 
Jāatzīmē, ka Krista purvā zem kūdras ieguļ sapropelis. Visām atradnēm krājumi aprēķināti atbilstoši 
P kategorijai, un kopā tie sastāda 6122,1 tūkst. m3 jeb 1387,4 tūkst. t pie nosacītā mitruma - 40 
%.DR no Stirnienes, iestiepjas arī neliela daļa no Lielā (Pelečāres) purva (Kūdras fonda Nr. 4212). 
Lielā daļā no šī purva izveidots dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs”. Visu purvu kūdra ir 
izmantojama lauksaimniecībā augsnes mēslošanai. Taču purvi nav rekomendējami tālākai izpētei 
salīdzinoši nelielā kūdras dziļuma un mazo krājumu dēļ. 

 Kādreiz no nelielām atradnēm Varakļānu apkārtnē skābo augšņu kaļķošanai. izmantoja 
s a l d ū d e n s  k a ļ ķ u s . 

Galvenais ū d e n s  horizonts ūdensapgādei ir Pļaviņu ūdens horizonts (D3pl). Horizonts ieguļ 
25 - 32 m dziļumā un tā biezums parasti ir 35 - 38 m. Horizontu galvenokārt veido dolomīti, nereti 
plaisaini dolomīti, vietām ar merģeļa starpkārtām. Pazemes ūdeņu statistiskie līmeņi ir tuvu zemes 
virspusei 0,5 - 2,5 m dziļumā, bet reljefa pazeminājumos pat 0,5 - 1,0 m virs zemes. Tā kā horizontā 
ir ļoti bagātīgi pazemes ūdeņu resursi, nav novērotas līmeņu svārstības pazemes ūdeņu ieguves 
rezultātā. Pļaviņu horizonta nelielā ieguluma dziļuma dēļ ūdeņi ir samērā cieši saistīti ar atmosfēras 
nokrišņiem, pēc intensīviem lietiem var tikt novērota pazemes ūdeņu paaugstināšanās. 

Seklāk iegulušie Daugavas un Salaspils ūdens horizonti ir cieši hidrauliski saistīti ar Pļaviņu 
horizontu, veidojot vienotu Pļaviņu - Daugavas ūdens kompleksu, kurā statiskie līmeņi katrā no 
horizontiem ir tuvi viens otram. Pļaviņu horizontu veidojošo d o l o m ī t u  filtrācijas īpašības ir 
augstas, dolomītu filtrācijas koeficienti ir 40-50 m/dnn. Pieņemot horizonta vidējo biezumu 20 m 
caurplūdes koeficients ir 800 m2/dnn. Pļaviņu- Daugavas kompleksā ir izplatīti hidrogēnkarbonātu 
kalcija tipa saldūdeņi ar mineralizāciju (pēc sausnes) 0,3-0,42 g/l, cietību 5,9-7,6 mekv/l un kopējo 
dzelzs saturu 0,1-0,9 mg/l. 

Zem Pļaviņu ūdens horizonta 65-70 m dziļumā ieguļ Amatas svītas (D3am) ieži, veidojot vidēji 
25 m biezu ūdens horizontu, kas sastāv no smilšakmens, mālu un aleirolītu slāņmijas, kurā dominē 
smilšakmeņi. Varakļānu apkārtnē Amata ūdens horizontu veidojošie ieži ir ļoti labi apūdeņoti un 
satur bagātīgus pazemes ūdeņu resursus, bet netiek izmantoti. Viens no iemesliem ir piemērotas 
kvalitātes bagātīgu ūdens resursu pieejamība seklajos karbonātiskajos ūdens horizontos, bet otrs - 
Amatas horizontā ierīkoto urbumu augstais smilšošanās risks. 

Gaujas ūdens horizontu (D3gj) no Amatas horizonta atdala plāna (ap 5m) mālu kārta Gaujas 
svītas augšdaļā. Principā Amatas un Gaujas horizonti veido vienotu Gaujas - Amatas ūdens 
horizontu, bet Gaujas horizonta loma tajā ir daudz ievērojamāka. Horizonts ieguļ 85 - 95 m dziļumā 
un tā biezums ir 90 – 95 m. Gaujas horizontā ir hidrogēnkarbonātu kalcija tipa s a l d ū d e ņ i  ar 
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mineralizāciju (pēc sausnes) 0,3 - 0,35 g/l un dzelzs saturu 1,5 mg/l. Gaujas ūdens horizonts 
novadā netiek izmantots kā ūdens avots un nav sagaidāms, ka nākotnē tiks ierīkoti urbumi šajā 
horizontā, jo patērētāju vajadzības pilnībā var nodrošināt Pļaviņu- Daugavas ūdens komplekss. 

Pagaidām neapgūts, bet teritorijā bieži sastopams, derīgo izrakteņu veids ir l a u k a k m e ņ i . 
Tie sastāv no izturīgiem iežiem - gneisiem, garnītiem, amfibolītiem un kvarcītiem un izmantojami 
būvniecībai, tēlniecībai, bruģakmeņu izgatavošanai, drupināšanai šķembās. 
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1.8. Novada kultūrvēsturiskais mantojums  
2. tabula 

Kultūras pieminekļi Varakļānu novadā 

 

 Varakļānu novada tēla pamats ir kultūrvēsturiskais mantojums – materiālo un garīgo 
vērtību kopums, kas izveidojies vēsturiskās attīstības procesā. To nepieciešams apzināt, aizsargāt 
un pilnveidot kā novada iedzīvotāju pašapziņas, reģionālo sakņu, vēsturiskās savdabības un 
jaunrades svarīgu sastāvdaļu.  

Aizsar-
dzības 

Nr. 
Vērtības 

grupa 
Pieminekļa 

veids 
Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta 

6485 Valsts  
nozīmes 

Arhitektūra Varakļānu katoļu 
baznīca 

Varakļānu novads,  
Varakļāni, Rīgas iela 2, 18. gs. b. 

6485 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Varakļānu muižas 
kapliča - kapela 

Varakļānu novads,  
Varakļāni, Rīgas iela 6 

6154 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Stirnienes (Tiltagala) 
Senkapi (Kara kapi) 

Varakļānu pagasts pie Stirnienes kapsētas 

1810 Valsts 
nozīmes 

Arheoloģija Silenieku senkapi Varakļānu novads, Varakļānu pagasts 
Silenieki pie Varakļānu – Jēkabpils šoseju 
krustojuma 

6483 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Parks ar parka 
arhitektūru 

Varakļānu novads, Varakļāni 
Mehanizatoru ielas sadurvieta ar Priedaines 
ceļu. DR virziens gar ceļa ZR pusi, 400 m. 
DA virziens gar ceļa DR malu, 200 m, DR 
virziens, 50 m. DA virziens līdz sadurvietai 
ar Stirnienes- Viļānu ceļu, 120 m. DR 
virziens gar Stirnienes – Viļānu ceļa ZR 
pusi, 50 m. ZR virziens gar bij. Linu fabrikas 
teritorijas ZA pusi, 230 m. DR virziens gar 
bij. Linu fabrikas teritorijas ZR pusi līdz ēkas 
stūrim, 140 m. Z virziens gar ēkas A sienu 
līdz tās Z stūrim, 40 m. R virziens, 50 m. ZR 
virziens līdz sadurvietai ar Pils ielu, 160 m. 
ZR virziens gar pils ielas Z pusi, 120 m. ZA 
virziens gar celiņa A pusi līdz Mehanizatoru 
ielai, 340 m. A virziens gar Mehanizatoru 
ielas D pusi, 480 m. Piezīme: attālumi 
metros uzrādīti ar pieļaujamo kļūdu +/- 10 
m, 18. gs. b.  

6482 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Varakļānu muižas 
apbūve 

Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 27; 
Pils iela 42; Pils iela 44; Pils iela 46, 18. gs. 
b. 19. gs. 1.p.  

6484 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Pils Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 27 
Varakļānu muižā, 1783.  

8773 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Stirnienes katoļu 
baznīca 

Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, 
Stirniene, Satiksmes iela 9a 

4063 Valsts 
nozīmes 

Māksla Vitrāžas (2) Varakļānu novads, Varakļāni 
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3. attēls. Varakļānu katoļu baznīca 

4. 
attēls. Sv. Viktora kapela 

 Grāfa Borha dzimtas k a p e ņ u  k a p e l a  ir pati savdabīgākā būve Varakļānos. Šīs celtnes 
attēls nereti izmantots kā Varakļānu pilsētas simbols. Sv. Viktora kapela pabeigta 1814. gadā. 
 

 
Varakļānu pils parks 

 

 
5. un 6. attēls. Varakļānu pils parks 

 

 Savas apjomīgas un arhitektoniski 
izteiksmīgās būves dēļ nozīmīgākā  celtne 
Varakļānos ir S v ē t ā s  J a u n a v a s  
M a r i j a s  D e b e s ī s  u z ņ e m š a n a s  
g o d a m  c e l t ā  R o m a s  k a t o ļ u  
b a z n ī c a . To projektējis arhitekts Vinčenco 
Macoti, un tās pamati vienlaikus ar muižas pili 
arhitekta vadībā iemūrēti 1783. gadā.  
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 Pati skaistākā Varakļānu pilsētas rota ir parks. Projekta autors Romas arhitekts un dārzu 
mākslinieks V i n č e n c o  M a c o t i . Parku kādreiz papildināja audzinoša rakstura arhitektūras un 
tēlniecības darbi.  

 M u i ž a s  a n s a m b ļ a  celtniecības uzsākta 1783. gadā un pabeigta 1789. gadā. 
Varakļānu muižas centru uzskata par vienu no lielākajiem un izcilākajiem šāda veida arhitektūras 
ansambļiem Latgalē. Tālākajā pils teritorijā bija izvietotas saimniecības ēkas: pagrabs, mazgātava, 
klēts un nedaudz atstatus kūts.   
 

 
7. attēls. Bijušais muižas stallis, pēc tam bij. 

pienotava 
 

 Muižas pils ir klasicisma arhitektūras tradīcijās celta sarežģīta garenvirzienā izstiepta 
vairāku rizalītu būve, kuras sienām saglabājusies 18. gs. Pils plānojumā savdabīgs elements ir divi 
slēgti iekšējie pagalmi. Kopējā ansamblī pilij nav ierādīta īpaši izcila vieta – tā atrodas nomaļus, ar 
parku fonā. Pils priekšā liels laukums – celiņu un puķu dobju kompozīcijām.  

8. attēls. Pils skats no pagalma 

 Pils iekārta izpostīta Pirmā pasaules kara laikā. Līdz šodienai saglabājies tikai neliels kāpņu 
margu fragments. 20. gs. sākumā pilī ierīkoja ģimnāziju. Patlaban, no 1998. gada, šeit darbojas 
Varakļānu novada muzejs.  

  Stallis, kas atradās uz vienas ass 
ar muižas pili, bijusi liela celtne, tā 
ieslēgusi no visām pusēm četrstūrainu 
pagalmu. Vārti šai kompleksā bijuši 
izdaiļoti ar arku un kolonnām. Daļā no 
saglabātās celtnes līdz 20. gs. 90-to gadu 
vidum darbojās pienotava, kas 
trīsdesmitajos gados bija viena no 
lielākajām Latvijā. 
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 Varakļānu novadā ir apzināti un noteikti nozīmes kultūrvēsturiski objekti: 

 Varakļānu luterāņu baznīca; 

 Stirnienes muiža;  

 Stirnienes katoļu baznīca; 

 Varakļānu pašvaldības ēka; 

 Varakļānu pilsētas vēsturiskā apbūve. 

    
 
  9. attēls. Varakļānu luterāņu baznīca                    10. attēls. Varakļānu kultūras nams 

 Varakļānu pils parkā atrodas M ī l e s t ī b a s  a k m e n s  - saudzējams gan kā 
kultūrvēsturisks piemineklis, pils un parka autora arhitekta Vinčenco Macoti piemiņas vīta (viņam 
veltīts akmenī kaltais uzraksts), gan kā iespējams arheoloģijas piemineklis – pēdakmens (J.Urtāns 
1990), gan kā daudzās Varakļānu puses teikās un literatūras sacerējumos pieminēts objekts.  

Murmastienes pagastā kā vēsturiski nozīmīgus objektus var izdalīt:  
 piemineklis 2. pasaules karā kritušajiem (pie. bij. kultūras nama); 

 piemineklis 1. Liepājas kājnieku pulkam (uzcelts 1936. g., pie „Meža Strodiem”); 

 piemiņas plāksne Represētajiem un karā kritušajiem upuriem ( pie Mūrmastienes 

pamatskolas).  

Pie krustcelēm Murmastienes centra panorāmu rotā Krucifiksa namiņš, celts 1993. gadā. Tas 
atrodas pašā Murmastienes centrā, šosejas malā un ir atvērts apmeklētājiem. 

Varakļānu novada Tūrisma informācijas centrs piedāvā arī gida pakalpojumus ekskursijām. 
Novadā teritorijā atrodas tūristiem pievilcīgi objekti: 

 V a r a k ļ ā n u  p i l s  u n  p a r k s  ar sekojošiem apskates objektiem: Varakļānu Novada 
muzejs, 18. gs. sienu gleznojumi, interjers, Jadvigas kapličas drupas, aleju un koku 
 stādījumi, audzītes, Kažavas upīte, tiltiņi, Mīlestības akmens, Vinčenco Macotti pireminekļa 
vieta, estrāde, grāfa M. Borha suņa piemiņas vieta, akmens vārti, mūrēts akmens žogs. 
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 D v ē s e ļ u  c e ļ i : Ebreju kapi, Sv. Viktora kapela, Varakļānu Romas katoļu 
draudzes baznīca, Brāļu kapi, Varakļānu ev. luteriskā baznīca ar skatu torni, luterāņu 
draudzes kapu nodalījums- ansamblis ” Baltais gulbis dodas debesīs”. 

 D z e j n i e c e s  M a r t a s  B ā r b a l e s  m ū ž a  t a k a : Varakļānu pils ( neejot iekšā), 
Lielstrodu ciems (braucot), piemiņas piemineklis bīskapam P.Strodam, Strodu kapi, Z/S 
“Trešdaļnieki”, Brīvības cīņu piemineklis Mežastrodos, Baltā skola, piemiņas plāksne pie 
Murmastienes pamatskolas, Murmastienes pamatskola, ” Skalbjudambji” - dzejnieces Martas 
Bārbales dzimtā māja, Murmastienes krucifiksa namiņš, Cauņu kapi (pēc interesentu 
vēlēšanās). Noslēgumā tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt atpūtas bāzi ” Raibais asaris” 
Silakrogā, biedrību “Mednieku klubs “Murmastiene”. 

 V ē s t u r i s k a i s  c e ļ š  u z  S t i r n i e n i :  Sila kapi, Silakrogs, Stirnienes muiža, Stirnienes 
Sv. Laura Romas katoļu baznīca, bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas vieta. Noslēgumā 
tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt piemiņas akmeni aizvestajiem uz Sibīriju pie Stirnienes 
dzelzceļa stacijas un atpūtas bāzi “Raibais asaris” Silakrogā. 

 V a r a k ļ ā n u  n o v a d a  k a p s ē t a s . Lielākie kapi Varakļānu un Sila kapi. Varakļānu kapos 
atrodas vairāki kapu pieminekļi, kapu vārti un kapliča. 

1.9. Varakļānu novada zemes fonds 

Varakļānu novada teritorijas kopējā platība ir 7708,3 ha
11

.  

Pēc nekustamā īpašuma objekta lietošanas mērķu sadalījuma 60% zemes īpašumu noteiktais 
izmantošanas veids ir la u k s a i m n i e c ī b a . Lauksaimniecības zemju vidējā platība novadā ir 6,2 
ha. Mežsaimniecība kā noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 36,5% novadā esošo 
zemes īpašumu. 

Starp lauksaimniecībā izmantojamām zemēm vislielāko īpatsvaru veido a r a m z e m e , kas 
sastāda 3791,5 ha jeb 61,3 % no visām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, ganības aizņem 
1905,7 ha jeb 14,4 %, pļavas – 3142,4 ha jeb 23,7%, savukārt augļu dārzi – 81,6 ha jeb 0,6 % no 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības. 

Varakļānu novada pašvaldības īpašumā uz 01.01.2012. ir zeme 269,3 ha kopplatībā, bet 
pašvaldībai piekritīgā zeme – 853,2 ha. 

                                                
11 VZD dati uz 31.12.2011. 
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3. tabula  

Zemes sadalījums pa nekustāmā īpašuma mērķu grupām 2011. gadā 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa ha % 

Lauksaimniecības zeme 16 795,0 60,61 

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

10 107,9 36,48 

Ūdens objektu zeme 1,3 0,00 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 21,7 0,08 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 95,1 0,34 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 146,9 0,53 
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 20,4 0,07 

  Komercdarbības objektu apbūves zeme 7,5 0,03 
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 48,4 0,17 
Ražošanas objektu apbūves zeme 68,6 0,25 
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 376,9 1,36 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 7,9 0,03 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 10,7 0,04 
Kopā 27 708,3 100,00 

Avots: Valsts zemes dienests  

 

Novada nekustamā īpašuma objektu lietošanas mērķu grupu sadalījums atspoguļo zemes 
izmantošanu atbilstoši tās noteiktajam lietošanas mērķim. 2012. gada sākumā novadā bija 3 815 
zemes vienības. Atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķim tās iedalītas 13 grupās 
atšķirīgiem izmantošanas mērķiem. 

Pēc Valsts zemes dienesta bilances uz 31.12.2011. zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem 
redzams, ka turpat pusi Varakļānu novada teritorijas aizņem l a u k s a i m n i e c ī b ā  
i z m a n t o j a m ā s  z e m e s . Mežu īpatsvars ir tikai nedaudz virs 20%. Gandrīz tikpat aizņem purvu 
teritorijas, kuru augstais īpatsvars saistīts ar Teiču purvu, kas aizņem plašas teritorijas novada 
rietumu daļā. 

Lielākās lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) platības Varakļānu novadā atrodas 
Murmastienes pagastā. LIZ kvalitātes novērtējums Varakļānu novadā caurmērā ir līdzvērtīgs 
vidējam novērtējumam valstī (37,2 balles). Salīdzinoši labais kvalitatīvo īpašību novērtējums ļauj 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi vērtēt kā nozīmīgu saimnieciskās darbības attīstības resursu 
Varakļānu novadā.  
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4. tabula 

Zemes lietošanas veidu struktūra 2011. gadā 

Zemes lietošanas veids ha % 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 13 245,1 47,8 

Meži  6 222,5 22,5 

Krūmāji  511,8 1,8 

Purvi 5 749,4 20,7 

Ūdens objektu zeme 595,2 2,1 

Zeme zem ēkām un pagalmiem 319,6 1,2 
Zeme zem ceļiem 434,8 1,6 
Pārējās zemes 629,9 2,3 
Kopā 27 708,3 100,0 

Avots: Valsts zemes dienests  

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem l a u k s a i m n i e c ī b a s  z e m e s  Varakļānu 
novadā aizņem turpat pusi novada teritorijas kopplatības (47,8%). Salīdzinot Vidzemes reģiona 
ietvaros, Varakļānu novads ir viens no četriem bagātākajiem novadiem pēc lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes īpatsvara. 

 
11. attēls. Lauksaimniecības zemes īpatsvars % Vidzemes reģiona pašvaldībās 

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 
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Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitāti pozitīvi ietekmē meliorācijas, kas izveidotas un 
apkalpo lielu daļu novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Kopumā novadā meliorēti aptuveni 
85% lauksaimniecībā izmantojamo zemju vai renovācija. 

 

 
12. attēls. Meža zemes īpatsvars % Vidzemes reģiona pašvaldībās 

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

Varakļānu n o v a d ā  m e ž i  aizņem 22 % no pašvaldības kopējās teritorijas, gandrīz tikpat 
(21%) purvi. Vidzemes reģiona ietvaros Varakļānu novads ir ar zemu mežu īpatsvaru, bet tas 
saistīts ar lielo purvu īpatsvaru. Lielākās meža zemju platības Varakļānu novadā atrodas 
Murmastienes pagastā. Murmastienes pagastā meži aizņem 24,3% no pagasta teritorijas. Daļa no 
Murmastienes pagasta mežiem ietilpst Teiču dabas rezervāta, kā arī dabas lieguma Barkavas ozolu 
audzes sastāvā.  

Varakļānu p i l s ē t ā  m e ž i  aizņem 58 ha, kas ir 11% no visas pilsētas platības. Pilsētu 
ieskauj galvenokārt skujkoku meži. Saskaņā ar VMD informāciju, lai samazinātu pilsētas negatīvo 
ietekmi uz vidi, ap Varakļānu pilsētu ir noteikta meža aizsargjosla. Kopējā meža aizsargjoslas ap 
pilsētu platība ir 67,3 ha. 
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13. attēls. Meža zemes izvietojums Varakļānu novadā 

Avots: autoru konstrukcija 

Varakļānu novadā meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu ievērošanas 
uzraudzību un kontroli veic Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība.  

Pēc īpašuma formas 20,3% novadā esošo meža zemju atrodas privātīpašumā, bet 79,6% 
atrodas valsts īpašumā. Ar mežiem ir klāti 6 049,5 ha no kopējās novada teritorijas platības. Valsts 
meža dienesta 2012. gada apkopotajiem statistikas datiem meža zemes Varakļānu novadā aizņem 
11 863,1 ha. 

Valsts mežu apsaimniekošanas funkcijas novada teritorijā īsteno A/S „Latvijas Valsts meži” 
Ziemeļlatgales mežsaimniecība. Ziemeļlatgales mežsaimniecībā kopumā visvairāk mežu (39,6%) 
aug uz normāla mitruma minerālaugsnēm - sausieņu meža augšanas apstākļu tipos. 23,1% no 
esošajiem mežiem aug uz pārmitrām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm (slapjaiņi - 6.4% un 
purvaiņi – 16,7%). Šie meži ir vērtīgākie no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Pārējie 37,4% mežu 
ir nosusināti.  



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

30 

 
5. tabula  

Mežu sadalījums Varakļānu novadā pa valdošajām koku sugām 

Avots: 
Valsts 
meža 
dienests, 
Meža 
statistikas 
CD, 2012  

S
aimniec

iski 
nozīmī

gāko 
koku 
sugu 

(skuju 
koku) 

mežau
dzes 

aizņem 
mazliet 
vairāk 
nekā 

30% no 
kopējās novada meža platības, bet lapu koku mežaudzes veido 65%. Lielākās platības starp 
skujkokiem attiecīgi aizņem priede 18,7% un egle 13,6%, bet lapu koku audzēs nozīmīgas ir bērzu 
audzes 37,8%. Pārējos aptuveni 30% veido citas - galvenokārt lapu koku sugas – melnalksnis, 
baltalksnis, apse, osis u.c. 

1.10. Telpiskā struktūra 

Ņemot vērā trīs teritoriju administratīvo robežu izvietojumu novada teritorija telpiski veido 
M u r m a s t i e n e s  p a g a s t s , kas iztiepies novada ziemeļu daļā austrumu - rietumu virzienā un 
robežojas ar kompaktu divreiz mazāku Varakļānu pagasta teritoriju novada dienvidu un 
dienvidaustrumu daļā, bet Varakļānu pilsēta izvietojusies novada vidusdaļā pie novada austrumu 
robežas ar Viļānu novada Dekšāres pagastu gar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils - Rēzekne - 
Ludza - Krievijas robeža (Terehova). Murmastienes pagasta centrs novietojies pie reģionālā 
autoceļa P84 Madona - Varakļāni, kas ved arī uz Barkavu un Lubānu un savienots ar A12 autoceļu 
pie Stirnienes ciema V a r a k ļ ā n u  p a g a s t ā  - faktisko Varakļānu pagasta administratīvo centru. 
Varakļānu pagasta Kokaru ciems saplūdis ar Varakļānu pilsētu, jo atrodas pie pilsētas ziemeļu 
austrumu robežas un tam ir kopīga infrastruktūra un pakalpojumi ar pilsētu. 

Valdošās sugas Platība, ha 

Īpatsvars 
(%) kopējā 

meža 
platībā 

Koksnes 
krāja, m3 

Īpatsvars (%) 
kopējā 

koksnes krājā 

Skuju koki 1 910,52 32,4 415 836 33,8 
Priede 1 109,71 18,7 255 882 20,8 

Egle 799,01 13,6 159 355 12,9 
Lapegle 1,8 0,1 599 0,1 

Cietie lapu koki 132,6 2,3 29 739 2,4 
Ozols 37,7 0,6 10 152 0,8 
Osis 94,3 1,6 19 523 1,6 

Citi 0,6 0,1 64 0,0 
Mīkstie lapu koki 3 840,73 65,3 786 303 63,8 

Bērzs 2 293,18 39,0 466 467 37,8 
Melnalksnis 644,66 10,9 149 728 12,1 

Apse 722,98 12,3 141 771 11,5 
Baltalksnis 173,91 3,0 27 849 2,2 

Liepa 2,70 0,05 150 0,0 
Citi 3,3 0,05 338 0,2 

Pavisam Varakļānu novadā 5 883,85 100,0 1 231 878 100,0 
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Dzelzceļa telpa, kas galvenokārt ir telpu sadalošs objekts un mobilitāti ierobežojoša 
infrastruktūra, kaut arī dzelzceļš pēc savas funkcijas ir priekšrocība un sasniedzamību uzlabojošs 
objekts. Dzelzceļa līnija šķērso novada dienvidu daļu, austrumu daļā līdz Stirnienei saplūstot un 
veidojot vienotu koridori ar autoceļu A12, jo tiek šķērsots Lielais Pelečāres purvs, bet aiz Stirnienes 
dzelzceļš atdalās no autoceļa austrumu virzienā un turpinās Riebiņu un Viļānu novados. Riebiņu 
novada S ī ļ u k a l n a  p a g a s t a  apdzīvojuma struktūra veidojusies tā, ka galvenā apdzīvojuma 
struktūra atrodas tuvāk ceļiem, kas saistīti ar Varakļānu pilsētu. Uz šī paša ceļa atrodas arī 
Sīļukalna pagasta centrs Sīļukalns. Sīļukalna pagasta centrs Riebiņi atrodas trīsreiz tālāk kā 
Varakļānu pilsēta. Sīļukalna pagasts īpaši ziemeļu daļa funkcionāli saistīta ar Stirnienes ciemu un tā 
apkaimi Varakļānu pagastā, jo no Riebiņu novada pārējās daļas to atdala ievērojams meža masīvs. 
Purvs sadala arto pašu Sīļukalna pagastu divās daļās, un šie dabas ierobežojumi un ceļu tīkls 
nosaka, ka funkcionāli labāka saikne Sīļukalna pagastam būtu ar Varakļānu novadu un pilsētu kā 
pakalpojuma saņemšanas vietu.  

Līdzīgi ir ar D e k š ā r e s  p a g a s t a  centru Dekšāriem, kurai ir tiešs ceļš ar Varakļānu 
pilsētu un tas atrodas tuvāk par Stirnienes ciemu novada iekšienē. Kaut arī Dekšāres atrodas 
divarpus reizes tālāk no Viļāniem nekā no Varakļāniem, sasniedzamība ir labāka ar Varakļānu 
pilsētu un pa cietseguma ceļu. Varakļānu novads ir Vidzemes reģionā, bet Dekšāres un Sīļukalna 
pagasti Latgales reģionā un, iespējams, traucēja izveidot labāk funkcionējošu teritoriju. To iespaido 
arī dabas telpas un apdzīvojums, kas tikai pasvītro šo divu pagastu – Dekšāres un Sīļukalna 
funkcionalitāti un labāku pakalpojumu sasniedzamību Varakļānu novadā. 

Novada Varakļānu novada telpisko struktūru galvenokārt nosaka dabas telpas, dabiskās 
robežas un tranzītceļi. Teritorija kopumā ir samērā kompakta no apdzīvojuma izvietojuma viedokļa. 
Viensētas izvietojušās vienmērīgi visā novada teritorijā, ko ierobežo plašās dabas telpas novada 
austrumos: Teiču dabas rezervāts un Lielais Pelečāres purvs Varakļānu pagasta dienvidaustrumos 
un meža masīvs, kurā atrodas dabas liegums, Barkavas ozolu audze novada ziemeļu daļā un gar 
novada austrumu robežu.  

Šīs dabas telpas ir daudz lielākas un turpinās kaimiņu novados Atašienes pagastā Krustpils 
novadā, Barkavas un Mētrienas pagastos Madonas novadā un Rēzeknes novada Nagļu pagastā un 
Viļānu novada Dekšāres pagastā, lūdz, ar to veido dabiskas robežas ar kaimiņu novadiem. No 
apdzīvojuma viedokļa novada viensētu mozaīkveida apdzīvojumam piekļaujas Sīļukalna pagasta 
ziemeļu un ziemeļaustrumu daļas, Barkavas pagasta daļa pie Murmastienes pagasta ziemeļu 
robežas gar autoceļu P84. 

Murmastienes pagasta rietumu daļu galvenokārt aizņem Teiču dabas rezervāts, un tas nav 
apdzīvots. Murmastienes ciems atrodas pagasta centrā, bet ņemot vērā lielo Teiču purva teritoriju, 
bet no apdzīvojuma viedokļa tas atrodas pagasta ziemeļaustrumu daļā. Pagasta rietumu daļa un 
dienvidu daļas vairāk saistītas ar Varakļānu pilsētu. Stirnienes ciems novietots novada dienvidu daļā 
pie A12 ceļa un dzelzceļa. Stirnienes muižas, kas ir pakalpojumu sniegšanas vieta 
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14. attēls. Kaimiņu novadi  
Avots: autoru konstrukcija 

atrodas attālāk no ciema. 

Ar Atašienes pagastu Varakļānu novada robežu iezīmē arī Teicijas upe, ar Sīļukalna pagastu 
Meirānu kanāls. Uz Dekšāres un Sīļukalna pagasta robežas atrodas Varakļānu dzelzceļa pietura, 
kas sasniedzama paceļu cauri Dekšāres pagastam. 

V a r a k ļ ā n u  p a g a s t a  apbūve iedalāma 2 grupās – viensētās un pārejā apbūvē. 
Viensētas, jeb zemnieku sētas ir izvietojušās vēsturiski izklaidus pagasta teritorijā. Lielākā daļa 
pagasta apbūves izvietojušās 20. gs. 70 - 80 - tajos gados. Viensētas izvietotas izklaidus pa 
pagasta teritoriju, tomēr koncentrētāk – pagasta centrālajā daļā. Blīvāka apbūve izveidojusies 
pagasta centrā Kokaros un Stirnienē. Mazstāvu apbūve ir saglabājusies un vēsturiski attīstījusies 
ciemos. Varakļānu pagasta teritorijā padomju gados izbūvētas 3 daudzstāvu ēkas. Darījumu 
apbūves teritorijas Varakļānu pagasta teritorijā veido veikali, dzelzceļa stacija. Sabiedriskas 
nozīmes apbūves teritorijas Varakļānu pagasta teritorijā veido Varakļānu pagasta administratīvā 
ēka, kultūras nama ēka Stirnienē, bibliotēka un pamatskola, kas atrodas atstatus uz dienvidiem no 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

33 

Stirnienes ciema, Stirnienes muižas teritorijā. Ražošanas apbūves teritorijas atrodas pagasta centrā 
Kokaru ciemā. Plašas pagasta teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes. Sk. 15. attēlu. 

6. tabula  

 Varakļānu novada vēsturiskās un esošās apdzīvotās vietas 

Administratīvā 
teritorija 

Apdzīvotās 
vietas 

nosaukums 

Iedzīvotāju skaits 

1989. 2000. 2004. 2008. 2011. 

Varakļāni Varakļāni 2798 2421 2251 2165 2088 

Varakļānu 

pagasts 

Kokari 202 194 200 
 

971 

 

919 

Stirniene 126 97 68 

Maurāni 32 n.d. 37 

Puntūži 47 n.d. 55 

Stirnienes 

muiža 
88 n.d. n.d. 

Murmastienes 
pagasts 

Murmastiene 367 364 374 
886 868 

Silagols 80 74 79 

Inčornīki 49 n.d. 75 

Vacumnīki 49 40 35 

Avots:  Pašvaldības dati 

M u r m a s t i e n e s  p a g a s t a  apdzīvojuma struktūra ir veidojusies vēsturiski, savstarpēji 
mijiedarbojoties tradicionālajam apdzīvojumam un padomju varas īstenotajai centralizētas 
ekonomikas un reģionālajai politikai. Murmastienes pagasta lielākās apdzīvotās vieta ir 
Murmastiene, Vecumnieki un Aizpurves ciemi savu statusu ir zaudējuši. 

V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  telpisko struktūru veido savā starpā ir saistītas, atsevišķas pilsētas 
daļas. Vēsturiski pilsētas apbūvē ir izveidojies centrs (Rīgas iela). Pilsētas centrālajā zonā 
izveidojušās galvenokārt sabiedriskās ēkas, arī ar komercdarbību saistīti objekti un vienģimeņu 
dzīvojamās mājas. Lielu pilsētas daļu aizņem vienģimeņu māju apbūves teritorijas, kuras izvietotas 
no pilsētas centra virzienā uz pilsētas nomali. Pilsētas austrumu daļā izvietota daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu apbūve. Esošai daudzdzīvokļu dzīvojamais fonds pašvaldībā uzcelts padomju 
periodā. Šim ēkām ir raksturīga zema konstrukcijas kvalitāte, lieli siltuma zudumi, vienmuļš vizuālais 
veidols. Lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus, ir nepieciešams uzlabot ēku tehnisko stāvokli 
un energoefektivitāti, sakārtot pagalmus un piebraucamos ceļus.  
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15. attēls. Varakļānu pilsēta  
Avots: autoru konstrukcija 

Rūpnieciskās nozīmes objekti jau padomju gados tika veiksmīgi izvietoti pilsētas nomalē. 
Pilsētas nomalēs galvenokārt atrodas lauksaimniecības nozīmes zemes, meži, bet pilsētas 
austrumu daļā – svarīgs pilsētas dabas objekts – parks. Dabas teritorijas un lauksaimnieciski 
izmantojamās zemes galvenokārt izvietotas gar autoceļu Rīga- Jēkabpils- Rēzekne. Ziemeļrietumu 
pusē Varakļānu pilsētai, ar kopēju infrastruktūru, piekļaujas Kokaru ciems, kas ir arī Varakļānu 
pagasta centrs.  

Mājokļu skaits novadā 1163, tai skaitā 1163 1 dzīvokļa mājas, 24 2 dzīvokļu un 55 3 un 
vairāk dzīvokļu mājas. Dzīvojamo māju kopējā platība 2010. gada sākumā novadā bija 145,0 tūkst. 
m2, tai skaitā 1 dzīvokļa mājas - 92,0 tūkst. m2, 2 dzīvokļu mājas - 3,2 tūkst. m2 un 3 un vairāk 

dzīvokļu – 49,7 tūkst. m2.12
 Vidēji uz vienu novada iedzīvotāju - 37,9 m2 (Latvijā – 27,2 m2). 

                                                
12 CSP dati 

Pilsētas centrālā daļa 

Kokaru ciems 
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1.11. Vides kvalitāte 

Ģeogrāfiskais novietojums, izteiktais reljefs, teritorijas novietojums nomaļus no galvenajiem 
ražošanas centriem, kā arī lielais mežu īpatsvars, virszemes un pazemes ūdeņiem bagātais apvidus 
ir radījis dabiskus priekšnoteikumus augstas kvalitātes videi. 

Piesārņojošo vielu emisijas nonāk trīs savstarpēji saistītās vietās: 

 gaisā – galvenokārt piesārņojošās vielas ir sēra oksīds SOx, slāpekļa oksīds NOx, 
oglekļa oksīds CO un CO2, dioksīni u.c.; 

 virszemes un pazemes ūdeņos – galvenokārt tie ir smagie metāli, slāpeklis, fosfors, 
organiskās vielas t.sk. naftas produkti, virsmas aktīvās vielas u.c.; 

 augsnē – īpaši bīstami ir smagie metāli, dažādas organiskās vielas, tai skaitā, naftas 
produkti. 

G a i s a  k v a l i t ā t e  novadā ir laba. Galveno gaisa piesārņojuma avotu autotransporta un 
stacionāro objektu ietekme uz gaisa kvalitāti vērtējama kā zema. Kā kurināmais apdzīvoto vietu 
katlu mājās, kuru jaudas ir nelielas, pārsvarā tiek izmantota koksne, kas nerada būtisku gaisa 
piesārņojumu. Autotransporta intensitāte Varakļānos un citās apdzīvotās vietās ir zema. Tomēr 
jāņem vērā, ka Varakļānu pilsētā ir rūpnieciska rakstura uzņēmumi, kas varētu radīt piesārņojuma 
risku neizpildot piesārņojošo darbību atļauju nosacījumus, kā arī avārijas gadījumā. Novada un 
pilsētas teritoriju tās nomalē šķērso autoceļš Rīga – Jēkabpils – Rēzekne, kā arī dzelzceļa līnija 
Rīga – Zilupe – valsts robeža, to var minēt situāciju ietekmējošo faktoru skaitā. 

V i r s z e m e s  ū d e n s o b j e k t u  ūdeņu kvalitātes vērtējums ir iekļauts Daugavas baseina 
apgabala apsaimniekošanas plānā, kvalitāte tiek vērtēta kā laba. Mazo upīšu bioloģiskā un 
hidroķīmiskā kvalitāte ir maz pētīta. Vienīgie pieejamie dati par upīšu kvalitātes stāvokli ir atskaites 
par ūdens kvalitāti pēc attīrīto notekūdeņu novadīšanas to ūdeņos. Tomēr šo upīšu stāvoklim ir 
nepieciešams pievērst lielāku uzmanību. 

P a z e m e s  ū d e ņ u  ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, 
ūdens kvalitāti pasliktina liels dzelzs saturs (3,5mg/l). Mikrobioloģiskie rādītāji ūdens kvalitāti 
kopumā raksturo kā labu. Ūdens kvalitātes uzlabošanai realizēts ūdenssaimniecības projekts 
Murmastienes ciemā. 

Ražošanas un autotransporta radītie t r o k š ņ a  līmeņi ir zemi un nepārsniedz normatīvajos 
aktos noteiktos robežlielumus. Nav pētījumu pētījumi par trokšņa līmeni pagasta apdzīvotās vietās, 
kur tās šķērso dzelzceļš. 
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7. tabula  

Potenciāli piesārņotas teritorijas Varakļānu novadā 
Nr. 
p. 
k. 

Reģistrācijas 
Nr. Vietas nosaukums Darbības laiks Darbības nozare 

Potenciālā piesārņojuma raksturs 

1. 
70175/4693 Katlu māja 

Jaunatnes iela 2A darbojas 
Cietā kurināmā (koksne un 
akmeņogles) sadedzināšanas 
iekārtas 

2.. 70175/4699 Katlu māja 
Rīgas iela 21 darbojas Cietā kurināmā (koksne) 

sadedzināšanas iekārtas 
3. 

70175/4473 Kokzāģētava 
Dārzu iela 1 darbojas 

Kokapstrādes uzņēmums. 
Iespējams, gaisa piesārņojuma 
avots. B kategorijas 
piesārņojošās darbības atļauja 

4. 
70175/4483 Kokzāģētava 

Dārzu iela 1A darbojas 
Kokapstrādes uzņēmums. 
Iespējams, gaisa piesārņojuma 
avots. B kategorijas 
piesārņojošās darbības atļauja 

5. 
70948/3063 Sadzīves atkritumu 

izgāztuve „Varakļāni” 
slēgta 

1970-2010 

Sadzīves atkritumu izgāztuve. 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums. 
Rekultivēta 

6. 
70948/3064 Bijusī DUS Kokaros 1960-1998 

Naftas produktu uzglabāšana, 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem 

7. 
70948/3065 Bijusī DUS Stirnienē 1960-1998 

Naftas produktu uzglabāšana, 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem 

8. 
70948/3066 Sadzīves atkritumu 

izgāztuve Silakrogā 
slēgta 

1970-1990 
Sadzīves atkritumu izgāztuve. 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums. 

9. 
70948/3067 Bijusī pesticīdu 

noliktava Kokaros 1970-1990 
Lauksaimniecībā izmantojamu 
minerālmēslu uzglabāšana. 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums 

10. 
70788/3052 Sadzīves atkritumu 

izgāztuve „Vorza” 
slēgta 

1990-2004 

Sadzīves atkritumu izgāztuve. 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums. 
Rekultivēta 

11. 
70788/3053 Bijusī sovhoza DUS 

Murmastienē 1969-1994 
Naftas produktu uzglabāšana, 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem 

12. 
70788/3054 Bijusī naftas bāze 

Silagalā 1968-1994 
Naftas produktu uzglabāšana, 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem 

13. 
70788/3055 Bijusī naftas bāze 

Vecumniekos 1969-1994 
Naftas produktu uzglabāšana, 
Iespējams, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojums ar 
naftas produktiem 

Avots:  VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
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S a d z ī v e s  a t k r i t u m u  a p s a i m n i e k o š a n a  n o t i e k  saskaņā ar 31.05.2011. 
saistošiem noteikumiem Nr.6.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Varakļānu 
novadā”. Varakļānu novada administratīvajā teritorijā radītie sadzīves atkritumi nogādājami tikai 
Vidusdaugavas reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda”.  

Būtiskākās vides problēmas novadā ir saistītas ar bijušajām kopsaimniecību ēkām un 
teritorijām (fermas, noliktavas, darbnīcas u.tml.), kā arī bijušajām ražošanas objektu teritorijām, no 
kurām daudzām līdz šim nav uzsākta atbilstoša izmantošana. Daļa no tām ir p i e s ā r ņ o t a s  v a i  
p o t e n c i ā l i  p i e s ā r ņ o t a s  ar ķīmiskajām vielām naftas produktiem. Tās visas rada apkārtējās 
vides vizuālo piesārņojumu un ir uzskatāms par degradētām. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra” datu bāzē Varakļānu novadā ir reģistrēta 13 potenciāli piesārņotas vietas.  

P l ū d u  r i s k a  teritorijas novadā pastāv tikai nelielos atsevišķos posmos, kas nav 
būtiski. Karsta risks pastāv Varakļānu novada dienvidos. 

1.12. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Varakļānu novada teritorijā atrodas 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT). 

 D a b a s  r e z e r v ā t s  „ T e i č u  d a b a s  r e z e r v ā t s ”  (Varakļānu novadā -
Murmastienes un Varakļānu pagasti), Eiropas nozīmes dabas teritorija ( Natura 2000). 

Teiču dabas rezervāts dibināts 1982. gadā. Tā platība ir 19779 ha, t.sk. galvenie biotopi 
aizņem: purvs- 14074 ha jeb 72%, mežs- 4649 ha jeb 24%, ūdenstilpes- 411 ha jeb 2%, pļavas- 234 
ha jeb 1%, pārējais- 281 ha jeb 1%. Tūkstošiem gadu laikā purvā uzkrājies kūdras slānis vidēji 5-7 
m, tas kopā ar tajā esošo ūdeni nodrošina tuvējai apkārtnei īpašu hidroloģisko režīmu un 
mikroklimatu. 

Dabas vērtības: Dabas rezervāts dibināts lielākā purvu masīva aizsardzībai Latvijā. Teritorija 
veidota, lai aizsargātu raksturīgas purva ekosistēmas. Lielāko daļu rezervāta aizņem augstais purvs, 
bet sastopami arī zemie un pārejas purvi. Cilvēku nepārveidots un no tā darbībām pasargāts mitro 
biotopu komplekss ir unikāla dzīves vide vairākām retām un apdraudētām augu un putnu, kā arī 
reliktām tauriņu sugām. Teritorija ir nozīmīga putnu aizsardzības vieta, kā arī daudzu gan Latvijā, 
gan Eiropā aizsargājamu augu sugu aizsardzībai. Izstrādāts Dabas aizsardzības plāns 2005. - 2010. 
gadam (pagarināts līdz 2015. gadam). Teiču dabas rezervāta likums: spēkā no 05.06.2008. 
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16. attēls. Dabas aizsardzības teritorijas  

Avots: autoru konstrukcija,  

 D a b a s  l i e g u m s  „ L i e l a i  P e l e č ā r e s  p u r v s ” (Varakļānu novadā Varakļānu 
pagasts), Eiropas nozīmes dabas teritorija ( Natura 2000).  

 Dabas liegums dibināts 1977. gadā. Tā platība ir 5331 ha. Dabas vērtības: Teritorija ietver 
augsto purvu. Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. Izcila putnu aizsardzības teritorija, 
sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu 
klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pļavas lija u.c. Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas: 
lielais tritons un zirgskābeņu zilenītis. Dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi nav izstrādāti.  
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 T e i č u  p u r v a  m a s ī v s  k o p ā  a r  L i e l o  P e l e č ā r e s  p u r v u  kopš 1995. gada ir 
iekļauts Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju sarakstā un Eiropā putniem nozīmīgo 
vietu sarakstā. 

 D a b a s  l i e g u m s  „ B a r k a v a s  o z o l u  a u d z e ”  (Varakļānu novadā Murmastienes 
pagasts), Eiropas nozīmes dabas teritorija ( Natura 2000).  

Dabas liegums dibināts 1957. gadā. Tā platība ir 62 ha. Dabas vērtības: Teritorija izveidota, 
lai aizsargātu Latvijā un Eiropā retu biotopu – jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju palienēs. 
Izstrādāts Dabas aizsardzības plāns 2007.-2017. gadam. 

 Dabas liegums „Lubānas mitrājs” (Varakļānu novadā Varakļānu pagasts).), Eiropas 
nozīmes dabas teritorija ( Natura 2000).  

Dabas liegums dibināts 2009. gadā. Tā platība ir 51632 ha. Dabas vērtības: Dabas liegumā 
apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi, papildus iekļaujot Lubānas ezeru un bioloģiski vērtīgās ezeram 
pieguļošās pļavas. Izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielāko iekšzemes mitrāju kompleksu vienotu 
aizsardzību. Dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts. 

 Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daļu Varakļānu novada 

Murmastienes pagasta teritorijā izveidoti 8, bet Varakļānu pagastā 1 mikroliegums.
13

 
8. tabula  

Dabas pieminekļi – aizsargājamie koki (dižkoki)  

Nr. 
p. 
k. 

Atrašanās vieta Nosaukums Apkārtmērs, 
(cm) 

1. (957) Varakļānu parks Āra bērzs  

2. (968) Varakļānu parks Parastā goba 442  
3. (985) Varakļānu parks Parastā kļava 398  
4. (1025) Varakļānu parks Parastā liepa 405  
5. (1467) Varakļānu parks Vīksna 402  

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 Novada teritorijā konstatēti dižkoki, atrodas vairāki parki: parku, skvēru un zaļo 
zonu uzturēšanu, esošo vai jaunu teritoriju labiekārtošanu pašvaldības veic saviem spēkiem.  

Atsevišķi ievērojami dabas objekti:  
 Eiropas lapegle - Varakļānu pils parkā. Apkārtmērs 336;  
 Ozols- ar vairākiem stumbriem Varakļānu pils parkā, saudzējams kā savdabīgs koks. 

 Viens no svarīgākajiem dabas objektiem ir Varakļānu pils parks, kas veidots 17. gs.  
 

                                                
13 Dabas aizsardzības pārvaldes dati 
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17. attēls. Varakļānu pils parks 
 

 Varakļānu pils parkam, blakus tā kultūrvēsturiskai nozīmei, ir vērā ņemama loma no vides 
aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa. Tā vecie, dobumainie koki ir 
patvērums vairākiem Latvijas sarkanajā grāmatā ierakstītām sikspārņu sugām. Jaunajā parkā 
(precīzāk – tā aizsargājamā daļā), Nacionālā Botāniskā dārza Dendrafloras nodaļas zinātnieki, 
veicot parka dendroloģisko apzināšanu, 1995. gadā konstatēja 31 koku un krūmu sugas, no tiem 14 
ievestās, kas nav Latvijas augu valsts dabīgie elementi. Parkā konstatēti 5 koki, kuru stumbru 
apkārtmērs pārsniedz vai gandrīz sasniedz valsts nozīmes dabas pieminekļu apmērus.  

 

1.13. Ainavas 

 Novads atrodas Austrumlatvijas zemienē – Jersikas un Lubānas līdzenumos. Jersikas 
līdzenuma reljefs ir vidēji viļņots. ZA – DR virzienā stiepjas 3 – 12 m augsti vaļņi, kas šķērsojot Teiču 
purvu, veido iegarenas salas. Lielu daļu no Murmastienes pagasta teritorijas aizņem Teiču dabas 
rezervāts, kur esošais mitro biotopu komplekss ir Latvijai un Eiropai nozīmīga putnu un augu sugu 
aizsardzības teritorija. Teiču rezervāta lielāko daļu (gandrīz 15000 ha) aizņem sūnu purvs, ar tam 
raksturīgu savdabīgu augu un dzīvnieku valsti, kā arī mikroklimatu un mikroreljefu. Teiču rezervātā 
nelielās platībās galvenokārt ezeru krastos sastopami arī pārejas un zāļu purvi. Pārejas purvam 
raksturīgās sugas ir purva rūgtdile, purva vārnkāja, dažādas orhideju sugas, vilku kārkls. Zemais jeb 
zāļu purvs ir izveidojies Vaboles ezera apkārtnē, Islienas ezera krastā, kā arī Šūmāna ezerā.  

Augsnes cilmiežu dažādība, reljefa formu daudzveidība un klimatiskie apstākļi nosaka 
Varakļānu novada teritorijas veģetācijas daudzveidību. Būtiska loma ainavas veidošanā un novada 
saimnieciskajā darbībā ir mežu teritorijām. Reljefa paaugstinājumos izvietotas koku grupu ieskautas 
viensētas, nozīmīgs ainavas elements ir ceļi un alejas. Atsevišķās vietās vērojama ainavas 
degradācija, kur neapsaimniekošanas rezultātā notiek pļavu, tīrumu apaugšana ar krūmiem, 
samazinās augu sugu sastāvs. Purvu teritorijās pārsvarā sastopami divi grupu ainavas elementi – 
ūdeņi (purvi – tekošie un stāvošie) un meži un koki (meža nogabali, savrupi koki). 
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Tipiskas ir nelielas apdzīvotas vietas – vairāku viensētu puduri ar piegulošām 
lauksaimniecības zemēm. Murmastienes un Stirnienes ciemu urbanizētā ainavu telpa - ainavu telpa, 
kuru laika gaitā apdzīvojis un pārveidojis cilvēks. Ciemam raksturīga „zaļa” vide – daudz koku, aleja, 
košumkrūmu saglabāšana starp dzīvojamām mājām, kas vidi dara pievilcīgu un draudzīgu 
iedzīvotājiem. Dominē mazstāvu (2-3 stāvu) apbūve, izkliedēta privātmāju apbūve ap ciemata 
centru. 

Varakļānu pilsētas viena no galvenajām kultūrvēstures un ainaviskajām vērtībām ir 
tradicionāla apbūve (tai skaitā koka) un ainava ar sabiedriskajām ēkām, apstādījumiem un parkiem  

Galvenie novada ainavu tipi:  
 tradicionālā lauku kultūrainava- harmoniska lauksaimniecībā izmantojamo zemju, 

nelielu mežu puduru, ūdenstilpju un izklaidu viensētu apbūves mozaīka; 

 meža ainava ar raksturīgo jaukto un skuju koku mežu mozaīku; 

 purvu ainava – atklātas vai daļēji pārskatāmas pārpurvotas teritorijas ar raksturīgo 

purva augu valsti; 

 Varakļānu pilsētas vēsturiskā apbūve; 

 nelielās platībās – kapi, atsevišķas zemnieku sētas, bijušās sabiedriskās ēkas; 

 urbanizēta ainava – kam raksturīga daudzstāvu dzīvojamā apbūve, sablīvēta 

vienstāva; 

 apbūve, ražošanas un apkalpes objekti. 
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22..  EEKKOONNOOMMIISSKKĀĀ  VVIIDDEE  

Saimnieciskā darbība ir būtisks teritorijas attīstības rādītājs un viens no teritorijas 
apdzīvotības balstiem. Apstākļi, kas nosaka saimniecisko sekmīgumu, ir gan novada teritoriālais 
izvietojums, gan nepieciešamo resursu – cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras un 
finanšu resursu pieejamība un kvalitāte, gan normatīvā vide. Atsevišķus no tiem nav iespējams 
mainīt vai ietekmēt, tomēr pašvaldības rīcībā ir vairāki atbalsta instrumenti saimnieciskās darbības 
attīstībai labvēlīgas vides veidošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai. 
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18. attēls. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem 2010. gadā Varakļānu novadā 
un apkārtējās administratīvajās teritorijās  
Avots: CSP, 2011 

Analizējot saimnieciskās aktivitātes rādītāju (ekonomiski aktīvo vienību skaitu uz 1000 
iedzīvotājiem) novadā, redzams, ka 2010. gadā tas ir lielāks par vidējo rādītāju valstī. Arī 
salīdzinājumā ar apkārtējām administratīvajām teritorijām, šis rādītājs ir augstāks – 64 vienības uz 
1000 iedzīvotājiem. Tikai Riebiņu novadā ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits uz 1000 
iedzīvotājiem bija būtiski augstāks.  

9. tabula  
Ekonomiski aktīvo vienību struktūra 2010. gadā Varakļānu novadā un apkārtējās 

administratīvajās teritorijās 
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Riebiņu novads  263 10 31 190 15 2 511 
Viļakas novads 237 13 27 85 19 4 385 
Rēzeknes novads 969 53 240 547 76 33 1918 
Varakļānu novads 150 6 43 65 9 1 274 
Madonas novads  88 73 522 444 99 26 1252 
Vidzemes reģions 6635 900 4059 2994 837 171 15596 

Avots: CSP, 2011 
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2.1. Nodarbinātība 

Līdz 2008. gadam valstī kopumā un atbilstoši reģionos novērojams nodarbināto skaita 
kāpums, atbilstoši ekonomiskās izaugsmes tempiem. Aptuveni puse no Latvijas kopējā nodarbināto 
iedzīvotāju skaita ir, koncentrējušies Rīgas reģionā. Pasaules finanšu un Latvijas ekonomikas krīzes 
ietekmē 2009. un 2010. gadā vērojams straujš nodarbināto skaita kritums, izņemot Vidzemes 
reģionu, kur 2010. gadā jau vērojams nodarbināto skaita neliels pieaugums, attiecībā pret 2009. 
gadu. 
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19. attēls. Nodarbināto iedzīvotāju skaita dinamika 2006. – 2011. gadā Latvijas reģionos 
Avots: CSP 

 

Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā Vidzemes reģionā ir nedaudz zem 
Latvijas vidējā rādītāja - 2010. gadā attiecīgi 51,96% un 53,07%. Tomēr, analizējot šī rādītāja laika 
rindu, var secināt, ka ekonomikas krīzes 2008. – 2010. gadā izraisītais nodarbinātības kritums 
Vidzemes reģionā ir bijis būtiski mazāks, salīdzinājumā ar Latvijas vidējo rādītāju, kā arī tendenci 
Rīgas un Pierīgas statistiskajos reģionos. 

Pēc CSP datiem Varakļānu novadā vidēji 2011. gadā bija 1317 darbavietas (bez privātā 
sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50). No kopējo darba vietu skaita 29% sastāda 
sabiedriskais sektors.  
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Uz 2012. gada jūliju novadā reģistrēti 287 bezdarbnieki, bezdarba līmenis (reģistrēto 
bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 62 gadi)) īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
darbspējas vecumā skaitā, procentos) novadā – 11,9%, kas ir zemāks rādītājs kā vidēji Vidzemes 
reģionā – 13,7%, bet nedaudz augstāks kā vidēji valstī – 11,6%. 14 

Sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā bija 56,9% un vīriešu - 43,11%. Lai arī 
valstī kopumā šā gada laikā reģistrētā bezdarba līmenis ir krities, Varakļānu novadā tas salīdzinot ar 
janvāri ir pieaudzis par 1,3%15.  

Pēc bezdarba ilguma 2012. gada sākumā lielāko skaitu veido bezdarbnieki ar bezdarba 
ilgumu no 1 gada līdz 3 gadiem (39,8%). Samazinājies bezdarbnieku skaits periodam līdz 6 
mēnešiem, vienlaikus ir palielinājies bezdarbnieku īpatsvars ar bezdarba ilgumu 3 gadi un vairāk, no 
11,8% (Latvijā 6,2%) gada sākumā līdz augusta beigās 16,3%. Īpaši aktuāla ilgstošā bezdarba 
problēma – bezdarbnieku ar bezdarba periodu garāku par 12 mēnešiem īpatsvars sasniedz 50,7%. 
Kopš gada sākuma samazinājies bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību no 6.2% uz 4,3% no 
kopējā bezdarbnieku skaita. Sieviešu īpatsvars bezdarbnieku vidū no tiem, kam augstākā izglītība 
82,3% gada sākumā – augustā palielinājies līdz 91%. Līdzīgs bezdarbnieku īpatsvars starp 
dzimumiem ir ar profesionālo izglītību un vispārējo izglītību.  

Daudziem bezdarbniekiem darbu atrast traucē zemā kvalifikācija, arī sociālās problēmas. 
2012. gadā tiek turpināta bezdarbnieku nodarbinātība ES projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, dodot iespēju bez 
darba palikušām personām nopelnīt vismaz minimālus iztikas līdzekļus. 

Darba tirgu negatīvi ietekmēja Latvijas ekonomikas straujā lejupslīde. Saskaņā ar darba 
tirgus attīstības prognozi („Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību,” LR Ekonomikas 
ministrija) pozitīva tendence nodarbinātības pieaugumam gaidāma nedaudz vēlāk nekā ekonomiskā 
izaugsme, darbaspēka pieprasījums atsāksies 2011. gadā, būs neliels un vēl 2015. gadā 
nodarbināto iedzīvotāju skaits būs par ~10% mazāks nekā 2008. gadā. 

2.2. Iedzīvotāju ieņēmumi 

Varakļānu novada iedzīvotāju ieņēmumu raksturošanai izmantota informācija par 
mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu ģimenes locekli Vidzemes reģionā un lauku 
teritorijās, ievērojot, Varakļānu novada atrašanās vietu un lauku novada raksturu. 

 
 

                                                
14 www.nva.gov.lv dati 
15 NVD dati uz 31.01.2012. 
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20. attēls. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli Ls/ mēnesī 

Latvijas reģionos, dinamika 2004. – 2010. 
Avots: CSP dati  

 

Visos Latvijas reģionos iedzīvotāju ienākumu izmaiņu dinamika ir līdzīga – atšķiras ienākumu 
līmeņi. Visaugstākie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī ir Rīgā, Pierīgas reģionā un 
pilsētās kopumā – tie pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju. Vidzemē un lauku teritorijās ienākumi uz 
vienu mājsaimniecības locekli atpaliek no vidējā rādītāja valstī, aptuveni par 20 – 23%. 
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21. attēls. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu struktūra Latvijas pilsētās un laukos uz 

vienu mājsaimniecības locekli Ls/ mēnesī, dinamika 2004. – 2010. 
Avots: CSP dati 

Sekojošajā attēlā atspoguļota mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu struktūra (uz vienu 
mājsaimniecības locekli Ls/mēnesī). Attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākumi lauku teritorijās 
pamazām pielīdzinās pilsētu līmenim, tomēr tie arvien ir būtiski zemāki.  
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Kopš 2004. gada iedzīvotāju ienākumi lauku teritorijās pieauguši divkārtīgi, tomēr 2010. 
gadā, salīdzinot ar 2007. gadu – vērojams kritums. Pieaugumu veido gan ienākumu no algotā darba 
pieaugums, gan saņemto transfēru (dažāda veida pabalsti) apjoma pieaugums. 2010. gadā, 
salīdzinājumā ar 2007. gadu – samazinājusies pašnodarbināto ienākumu un ienākumu no īpašuma 
daļa kopējā ienākumu struktūrā. 

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Varakļānu novadā strādājošo mēneša vidējā 
darba samaksa (bruto) 2009. gadā (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50) 
bija 273 lati, 2010. gadā – 276 lati un 2011. gadā -277 Ls. Visaugstākais atalgojums ir novada 
vispārējās valdības sektorā un pašvaldības struktūrās strādājošiem: 316 lati 2009. gadā un attiecīgi 
303 un 308 Ls 2010. un 2011. gadā. 

Iedzīvotāju atalgojuma maksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir svarīgākais teritorijas 
budžeta pašu ienākumu avots, kas rada stabilu un prognozējamu pamatu teritorijas pārvaldīšanas 
un pakalpojumu sniegšanas budžeta izdevumu plānošanai. 
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22. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā latos uz 1 iedzīvotāju 
Varakļānu novadā un apkārtējos novados 2010. gadā 

Avots: VRAA, 2011 

Varakļānu novadā, salīdzinot ar apkārtējām teritorijām, iedzīvotāju ienākumu nodokļa lielums 
uz vienu iedzīvotāju ir otrais augstākais, tomēr tas būtiski atpaliek no šī rādītāja Madonas novadā un 
vidējā nodokļa ieņēmuma novados valstī. 

 

2.3. Uzņēmējdarbība 

Pēc SIA „Lursoft” datiem Varakļānu novadā līdz 2012. gadam reģistrēti 295 uzņēmumi, no 
tiem 118 zemnieku saimniecības (ZEM), 60 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 15 individuālie 
uzņēmumi (IND), 11 individuālie komersanti (IK) 2 kooperatīvās sabiedrības (KS), 1 filiāle (FIL), 11 
biedrības un nodibinājumi un 3 draudzes.  
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23. attēls. Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Varakļānu novadā 2000. - 2011. gadā 
 Avots: SIA „ Lursoft dati  

 

Teritorijas attīstības potenciālu lielā mērā raksturo ekonomiskā aktivitāte, kas izpaužas 
uzņēmumu reģistrācijas un likvidēšanas kustībā. Visaktīvākā uzņēmumu reģistrācija notika 1992. 
gadā (reģ. 99 uzņ.) un turpinājās 1993. gadā (35). Aktivitāte ir ievērojami samazinājās 2001. gadā 
(reģ. 3), 2002. gadā reģistrēti 3 uzņēmumi. pēdējos gados vērojam pozitīva tendence: 2009. gadā -
12, 2010. gadā – 5 un 2011. gadā - 12.16 SIA „ Lursoft” dati liecina, ka uz 2012. gada 15. septembri 
aktīvi ir 207 uzņēmumi, 73 – ir likvidēti.  

Ekonomiski aktīvas ir 274 statistikas vienības, tai skaitā 249 mikro vienības (nodarbināto 
skaits vienāds vai mazāks par 9), 13 mazās (no 10 līdz 49) un 2 vidējās (no 50 līdz 249). Statistikas 
vienību struktūrā, atbilstoši komercdarbības formām, 2009. gadā Varakļānu novadā vislielāko skaitu 
veidoja pašnodarbinātās personas (55%), tām seko zemnieku saimniecības (24%), 
komercsabiedrības (16%), nodibinājumi un biedrības (3%) un individuālie komersanti (2%).17 2009. 
gadā Varakļānu novadā uz 1000 iedzīvotājiem ir 67 (Latvijā vid. novados 53,0) ekonomiski aktīvas 
tirgus sektora vienības.  

 

                                                
16 www.lursoft.lv  (statistika aktualizēta 30.05.2011.)  
17 CSP dati 
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24. attēls. Lielākās ārvalstu tiešās investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā salīdzinājumā ar Vidzemes 
reģiona pašvaldībām 
Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

Lielākie no ražošanas uzņēmumiem Varakļānu novadā ir kokapstrādes uzņēmumi, svarīga 
loma ir lauksaimnieciskai ražošanai, mežizstrādei, tirdzniecībai, pakalpojumiem.  

 Murmastienes pagastā iedzīvotāju galvenais nodarbošanās veids ir lauksaimniecība, 
nozīmīgu vietu ieņem arī lopkopība un biškopība. Pagastā ir vairāki veikali un uzņēmumi., kā piem. : 
SIA “Lapiņas S un A” , SIA “Ceļavējš”, SIA “JGF” veikals, SIA “Liepas AP” , SIA “GB Koks”  un 
SIA ”MP-Teiči”. 

Varakļānu pagastā iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, kokapstrādi un tūrismu. 
Pagastā darbojas SIA “Riekstiņi”, LPKS “Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvās sabiedrības”, SIA 
“Kokari”  u.c.   

  Varakļānu pilsētā darbojas 63 uzņēmumi, kā SIA „ Maveks –V”, SIA Aļņi”, SIA “DARO 
V”, SIA „MEIERS”, SIA „KAMIL PLUSS”, Z/s “Gabriši”, IU “Borgs”, SIA “Pinus AG”, SIA 
“Ripo”, SIA “Viktorijas aptieka” u.c. Pilsētā ir labi attīstīta pakalpojumu sfēra, aktīvi amatnieki. 
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Ar kokapstrādi nodarbojas SIA „V – 55”, uzņēmums iepērk lapu koku un skuju koku 
zāģmateriālus. Lapu kokus pārstrādā taras sagatavēs, sūta uz Eiropu: Vāciju, Beļģiju, Franciju, 
Holandi. Pēc pasūtījuma izgatavo guļbūves mājas, kuras realizē Latvijas tirgū. No ražošanas 
pārpalikumiem tiek ražota šķelda, ko piegādā katlumājām gan Latvijā, gan Lietuvā. Skaidas tiek 
pārdotas kaimiņu uzņēmumam „Priedaine”, kur tās pārstrādā granulās. Jāzepa Mičula kokapstrādes 
uzņēmuma specifika – no uzņēmuma „Aļņi” saņemtos nomaļus pārstrādā taras dēlīšos. No apaļkoka 
izgatavo brusas un līstu materiālus logiem, gatavo mizotus mietus ganību žogiem. Arī SIA „Maveks 
–V” galvenais darbības veids ir kokapstrāde - koku zāģēšana un koka taras ražošana, kā arī 
autotransporta pakalpojumi. Kokzāģētavas jauda 10 000 m3/g. Uzņēmums darbojas no 1993.gada. 

 
25. attēls. Lauksaimniecības zemju izvietojums Varakļānu novadā 

Avots: autoru konstrukcija. 

 Novada lauku teritorijā uzņēmējdarbībā dominē zemnieku saimniecības. Ir saimniecības, 
kuras nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību (piem. ar piena lopkopību Marutas Greiškānes 
saimniecība „Bites”). Novadā ir 38 bioloģiskās zemnieku saimniecības. Novadā ir bioloģiskās 
saimniecības, lielākās ZS. „Bāliņi”, ZS „Ķirši, ZS „Dzenīši, ZS „Šķesteri”, ZS „Trešdaļnieki”, ZS 
„Kalnu mājas”. 
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Galvenās nozares piena lopkopība, graudkopība, gaļas liellopu audzēšana, biškopība. Ar 
aitkopību nodarbojas 2 saimniecības, ar cietes kartupeļu audzēšanu - 3, ar krūmmelleņu audzēšanu 
- 2, ar dārzeņu audzēšanu 1 saimniecība, ar gliemežu audzēšanu - 2 saimniecības, ar lieku 
audzēšanu - 1, ir 1 akvakultūras saimniecība.  

Lielākās piena lopkopības zemnieku saimniecības: „Laduži”, „Sābri”, „Kalna sēta”, gaļas 
liellopu audzēšanas saimniecības. „Bāliņi”, „Ķirši”, „Kalnu mājas”. Graudkopībā lielākās ir SIA 
„Lauce”, ZS „Ābeles”, ZS „Rudzīši”, ZS „Oškalni”, ZS „Celmiņi”. Lielākās biškopības saimniecības: 
„Trešdaļnieki”, „Šķesteri”, „Pļaviņas”.  

10. tabula  

Mājlopu un to novietņu skaits (reģistra stāvoklis uz 01.07.2012.) 

Avots: VA” Lauksaimniecības datu centrs” 

 
Lielākās saimniecības:  

 “Rudzīši” (apsaimnieko 63.4 ha; nozares – graudkopība, šķirnes sēklu audzēšana); 
 “Celmiņi” ( 289.8 ha; cūkkopība, graudkopība); 
 “Ābeles” (262 ha; graudkopība); 
 “Robežnieki” ( 139 ha; piena lopkopība); 
 “Oškalni” (109 ha; cūkkopība); 
 “Laduži” (242.8 ha; piena un gaļas lopkopība); 
 “Strautiņi” ( 80 ha; piena lopkopība); 
 “Skangali” (79.8 ha; piena lopkopība, graudkopība); 
 “Rutki” (121.9 ha; graudkopība); 
 “Bāliņi” (85.4 ha; piena un gaļas lopkopība); 
 “Ziemeļi” (47.7 ha; graudkopība); 
 “Ozoliņi” ( 68.3 ha; piena lopkopība); 
 “Paegļi” ( 69.5 ha; piena lopkopība, dārzeņkopība); 
 “Lāči” ( 60 ha; piena lopkopība). 

Lielākais apgrozījums 2011. gadā no Varakļānu novadā reģistrētiem uzņēmumiem bija SIA 
"VUDRO"– 1207194.00 Ls, SIA "V 55"– 980851.00 Ls un SIA "JILLS" -842096.00 Ls. Vairumam 
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Murmastienes 
pagasts  

2046 55 218 5 8 668 102 7 2 8 307 

Varakļāni 89 0 0 7 4 0 21 0 2 3 117 

Varakļānu pagasts  716 32 214 2 6 125 21 0 2 5 304 

KOPĀ 2851 87 432 14 18 793 144 7 6 16 728 
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uzņēmumu apgrozījums salīdzinot ar 2010. gadu ir pieaudzis, tā Varakļānu pagasta Mestera 
zemnieku saimniecībai "IEVIŅAS" (2011. gadā 280493.00 Ls) tas ir palielinājies 3.83 reizes, SIA 
"GB Koks" (499,595.00 Ls) - 2,70 reizes. Ievērojams apgrozījuma kāpums ir arī SIA  "Lauce", SIA 
"CONSULTATION OFFICE", SIA "MEIERS", SIA "Meļņi-3" u. c. 18 

11. tabula  

Lauku saimniecību vidējais lielums Varakļānu novadā 

Lauku 
saimniecību 

skaits 

Lauku 
saimniecību 

vidējais 
ekonomiskais 
lielums, tūkst 

eiro 

Zemes 
kopplatība, 
vidēji vienā 

saimniecībā, ha 

LIZ, vidēji vienā 
saimniecībā, ha 

Lauksaimniecībā 
nodarbināto skaits 

vidēji vienā 
saimniecībā 

440 10,1 33,3 27,8 2,0 
Avots: CSP dati, 2012 

 
Novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās teritorijā darbotos vairāk uzņēmumu un individuālo 

komersantu. Darbojas Varakļānu novada Tūrisma informācijas centrs (TIC), 
l a u k s a i m n i e c i s k ā s  d a r b ī b a s  v e i c i n ā š a n a i  s t r ā d ā  l a u k u  a t t ī s t ī b a s  
s p e c i ā l i s t s .  

 
26. attēls. Vidzemes reģiona tūrisma attīstības zonas 

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

 Tūrisma firma „Ripo”, ko vada Anna un Kārlis Zeimuļi, darbību uzsākusi 1993. gadā. 
Uzņēmuma vadība ir Varakļānos, autobusu darbnīca atrodas Varakļānu pagasta „Grozās”. Darbu 

                                                
18 www.lursoft.lv   
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firma sāka kā uzņēmums ar 2 autobusiem un 4 darbiniekiem. Gadu gaitā uzņēmums attīstījies. 
Iegādāti papildus autobusi, tie arvien tiek aprīkoti ar papildus ierīcēm: audio, video sistēmām, 
kondicionētājiem un tahogrāfiem. Palielinājies sniegto pakalpojumu apjoms tieši neregulārajos 
reisos. Firmas autobusi pabijuši 24 no 27 Eiropas valstīm.. Kopš 1998. gada firma darbojas arī 
tūrisma jomā. 2007. gadā ir 11 strādājošie, un sezonas laikā tiek papildus algoti starptautisko reisu 
šoferi noteiktiem braucieniem.  

 Novadā ietilpstošo pagastu un Varakļānu pilsētas teritorijas plānojumos ir izdalītas teritorijas 
ražošanas objektu izvietošanai. Tās ir gan pie esošām ražotnēm, gan teritorijas, kuras šādiem 
mērķiem bija izdalītas agrāk, gan plānotas jaunas. 2011. gadā uzsākta Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma izstrāde, kurā tiks izvērtētas iespējas nodrošināt esošo un potenciālo uzņēmēju intereses 
attīstīt uzņēmējdarbību. 

2.4. Investīcijas un projektu realizācija 

Varakļānu novada pašvaldība ir realizējusi vairākus investīciju piesaistes projektus.  
 

12. tabula 
Projektu realizācija 2011. gadā 

Nr. 
p. 
k. 

Projekta nosaukums  Pašvaldības 
finansējums (Ls) 

Kopējās 
izmaksas (Ls) 

Ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu 

1. Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu 
vidusskolā 

5904,00  98392, 00 

2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta 
laukuma rekonstrukcija Varakļānu pilsētā 

24 561,21  150 561,21  

3. Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves Varakļāni 
Nr.70948/3063/PPV rekultivācija 

14 176,13 95097,52 

4. Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu 
novada pašvaldības ēkās 

83 622,25 557 481,67 

5. Alternatīvā aprūpes centra izveide Varakļānos 10 029,97 143 285,31 
6. Ūdenssaimniecības attīstība Murmastienes 

pagasta Murmastienē 
3 991,79 79 835,80 

7. Seguma rekonstrukcija Kalna un Ausmas ielā 
Varakļānu pagastā 

555,55 5 555,55 

8. Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles 
piebūve Murmastienes pagastā 

7 935,89 79 358,92 

9. Satiksmes drošības uzlabošana  Varakļānu 
pagastā 

11 635,18 94 981,09 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 
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Izglītības uz zinātnes ministrijas pārraudzībā tiek īstenots projekts: 

 Izglītības iestāžu informatizācija- paredzēts iegādāties un uzstādīt interaktīvās tāfeles un 
datorus Murmastienes un Stirnienes pamatskolās. Projektu paredzēts īstenot 2012. gadā. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārraudzībā tiek realizēti projektu : 

 Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana. Projekta 
ietvaros ir piesaistīti divi speciālisti- sociālais darbinieks pansionātā un vecākais datortīklu 
administrators. Projekts tiks ieviests līdz 2013. gadam. 

 Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Projekta ietvaros tiks 
izstrādāts teritorijas plānojums un attīstības plāns. Projektu plānots īstenot 2012. gadā. 

Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā tiek realizētais projekts: 

 Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta. Projekta 
ietvaros tiks uzbūvēts gājēju –riteņbraucēju celiņš un atjaunots apgaismojums Pils ielās. 
Rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2012. gadā. 

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tiek realizēti projekti: 

 Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi. Projekts pilnībā tiks pabeigts 2012. gadā. 

 Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi. Projekts pilnībā tiks pabeigts 2012. gadā. 

 

 
27. attēls. ES fondu aktivitāšu ar vietējā līmeņa ietekmi ieguldījumi 2007. - 2010. gadā darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros administratīvo teritoriju griezumā  

Avots: VARAM, 2010. 
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33..  SSOOCCIIĀĀLLĀĀ  VVIIDDEE  
 

3.1. Iedzīvotāji 

Kopējais i e d z ī v o t ā j u  s k a i t s  Varakļānu novadā 2012. gada 1. janvārī - 3828. Analizējot 
iedzīvotāju skaita dinamiku, demogrāfisko situāciju un etnisko sastāvu izmantoti Latvijas Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) un pašvaldības dati.  

13. tabula  

Iedzīvotāju skaita dinamika Varakļānu novadā 
 
 

Pašvaldība / gads 
1996 2000 2004 2008 2010 2012 

Samazi-
nājuma 

% periodā 
Murmastienes 
pagasts 

 

1052 

 

1010 

 

982 

 

886 

 

865 

 

831 -17,8 

Varakļānu pagasts 1080 1026 1039 971 916 904 -15,3 

Varakļānu pilsēta 2726 2434 2251 2165 2109 2093 -22,2 

KOPĀ  4858 4470 4272 4022 3890 3828 -19,7 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

Iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence samazināties. Kopš 1996. gada iedzīvotāju skaists 
novadā kopumā samazinājies par piekto daļu jeb 1030 iedzīvotājiem. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī iedzīvotāju blīvums. 2000. gadā tas bija 
16,0 iedz./km2, uz 01.01.2012. - 13,7 iedz./km2 (Latvijā – 31,6 iedz./km2). Salīdzinājumam - 
Eiropas Savienības dalībvalstīs vidējais iedzīvotāju blīvums ir 115 iedz./km2, kas ir 3,3 reizes lielāks 
nekā caurmērā Latvijā un 8,4 reizes lielāks, nekā Varakļānu novadā. 

14. tabula 
Ilgtermiņa iedzīvotāju migrācija Varakļānu novadā 

 
Gadi Iebrauca Izbrauca Migrācijas 

saldo 
2009. 65 48 17 

2010. 62 64 -2 
Avots: CSP dati 

Iedzīvotāju s k a i t a  i z m a i ņ a s  nosaka iedzīvotāju d a b i s k ā  k u s t ī b a  (dzimstība un 
mirstība), kā arī mehāniskā (migrācija) kustība. Lai arī pēdējos gados to īpaši ietekmē iedzīvotāju 
emigrācija uz citām ES valstīm darba meklējumos, migrācijas saldo (starpība starp ieceļojošo un 
izceļojošo iedzīvotāju skaitu) ir 2009. gadā novadā bija pozitīva.  
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Pēdējos 11 gados dabiskais pieaugums ir negatīvs. Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām 
ir satraucoši – novadā nomirst vairāk, nekā piedzimst. 2011. gadā Varakļānu dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 28 dzimuši bērni un 40 mirušie. 

 
28. attēls. Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Varakļānu pagastā 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 

 
29. attēls. Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Murmastienes pagastā 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 Dabiskais pieaugums ir negatīvs gan novadā kopumā, gan pagastos un pilsētā. Tikai 2011. 
gadā Varakļānu pilsētā rādītāji bija pozitīvi – piedzima 19, bet nomira 18 iedzīvotāji.  

 
30. attēls. Dzimstības un mirstības statistika pēdējos 18 gados Varakļānu pilsētā 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 
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46% iedzīvotāju ir v ī r i e š i, 54% s i e v i e t e s 19. Novadā ir ļoti viendabīgs nacionālais 
sastāvs: latvieši 91% (3488 iedz.), krievi 6% (219) un pārējie 3% (101).20 Varakļāni ir viena no 
latviskākajām pilsētām Latvijā. Tā ievērojami izceļas ar lielo latviešu īpatsvaru arī starp tuvākajām 
pilsētām (Viļāni, Madona, Preiļi, Rēzekne). 

 

12%

63%

25%

līdz
darbaspējas
vecumam

darbaspējas
vecumā

pēc
darbaspējas
vecuma

 
31. attēls. Iedzīvotāju procentuālais sadalījums pa vecuma grupām Varakļānu novadā  
Avots: PLMP dati, 01.07.2012. 

Vairāk kā puse iedzīvotāju (uz 01.07.2012.) – 2395 (63%) ir darbspējīgā vecumā (no 15 - 62 
gadiem), 944 (25%) ir pēc darbaspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) un 469 (14%) ir līdz 
darbaspējas vecumam (jaunāki par 15 gadiem).21 Salīdzinājuma - Latvijā darbspējīgā vecumā ir 
66%, virs darbaspējas vecuma -20% un līdz darbaspējas vecumam 14 % iedzīvotāju, Vidzemes 
reģionā attiecīgi 66%, 20% un 14%. D e m o g r ā f i s k ā  s l o d z e  jeb atkarības proporcija novadā ir 
59,0, t.i. uz katriem 1000 darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem ir apmēram 590 apgādājamo vecuma 
grupu iedzīvotāji. Šī proporcija ir svarīga tādēļ, ka tai pieaugot, pieaug sociālo izmaksu slogs bērnu 
audzināšanai un veco ļaužu pensijām. Tas savukārt iespaido darbaspēka izmaksas.  

Eiropas Kopienas Statistikas birojs prognozē iedzīvotāju vidējā dzīves ilguma pieaugumu 
(vidējais paredzamais mūža ilgums 2015. gadā sievietēm – 77,7 gadi, vīriešiem - 66,8; 2020. gadā 
sievietēm - 78,6, vīriešiem - 68,1)22. Līdz ar to paredzams, ka pieaugs iedzīvotāju skaits virs 
darbaspējas vecuma un attiecīgi pieaugs arī demogrāfiskā slodze.  

3.2. Izglītības infrastruktūra 

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 5-6 gadīgo 
bērnu apmācību. Stirnienes pamatskolai ir internāts, 

                                                
19 PMLP dati  2012.01.01. 
20 PMLP  dati 2012.07.01. 
21 PMLP dati 2012.07.01. 
22 Izdevums „ Reģionu attīstība Latvijā 2019”  
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 1 vidusskola – Varakļānos, 

 1 mākslas un mūzikas skola – Varakļānos. 
15. tabula  

Izglītības iestāžu raksturojums uz 01.01.2011. 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

Audzēkņu 
skaits 

Pedagoģisko 
darbinieku 
skaits 

Tehniskā 
personāla 
skaits 

Murmastienes pamatskola 57 14 8 

Stirnienes pamatskola 48 12 8 

Varakļānu vidusskola 323 33 20 

Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis” 

117 13 12 

Varakļānu mūzikas un mākslas skola 135 12 3 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 M u r m a s t i e n e s  p a m a t s k o l a  ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde. Skolā tiek 
īstenotas trīs izglītības programmas: Pamatizglītības programma (kods 210 11111), Pirmsskolas 
izglītības programma (kods 010 11111), Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 210 15611).Skola piedāvā 7 interešu izglītības programmas, kas 
attīsta skolēnu radošās spējas un intereses.  

 2011./2012. m.g. skolā strādāja 14 pedagoģiskie darbinieki un 8 tehniskie darbinieki( 14 – 
augstākā izglītība, 8 - vidējā vai vidējā speciālā izglītība). Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās 
pilnveides kursus un seminārus, kā arī ir aktīvi iesaistījušies ESF projektos.  

Māc ību s as nieg umi 2011./2012.m.g . 

6%

46%
45%

3%

augs ts  līmenis

optimāls  līmenis

pietiekams  līmenis

nepietiekams

 
 32. attēls. Mācību sasniegumi 2011./2012. m.g. 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 Salīdzinoši ar pagājušo mācību gadu, pieaudzis to skolēnu skaits, kuri mācās optimālā 
līmenī un samazinājies to skolēnu skaits, kuri mācās nepietiekamā līmenī. 2011./2012. m.g. 
skolēniem augsti valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti.  
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 Skolēni aktīvi piedalījās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novada apvienības 
organizētājās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, 3 skolēni ieguva godalgotas vietas. 
Skolēni radoši izpaudās literārajos, vizuālās mākslas un erudīcijas konkursos gan novadā, gan 
reģionā. Skolas aktīvākie sportisti regulāri uzrāda labus rezultātus volejbola un vieglatlētikas 
sacensībās reģiona un novada mērogā. Skolas 6.-9. klašu tautisko deju kolektīvs piedalījās gan 
reģionālajos deju svētkos, gan deju svētkos Gulbenē. Skolā darbojas nevalstiskā organizācija 
„Zemes bites”, kura aktīvi iesaistās ESF un LAD izsludināto projektu izstrādē un realizācijā, tādējādi 
piesaistot skolai papildus finanšu resursus. Skolā turpinās dabaszinību kabineta modernizācija, 
saņemti izdales un uzskates materiāli, mācību procesu mūsdienīgāku un interesantāku padara 
darbs pie interaktīvajām tāfelēm. 

    
33. attēls. Stirnienes pamatskola 

  

S t i r n i e n e s  p a m a t s k o l a  atrodas Stirnienes muižā, Varakļānu pagastā. 2011. gada 
sākumā Stirnienes pamatskolā mācās 57 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. 2011. gada jūnijā pamatskolu pabeidza 8 audzēkņi, visi ieguva 
vispārējo pamatizglītību; visi turpini mācības, turklāt 45% no tiem valsts koledžās 

 2011. gada septembrī Stirnienes pamatskolā mācījās 48 skolēni, trijās programmās: 
pirmsskolas izglītības programmā un pamatizglītības programmā un speciālajā programmā. Visiem 
pedagogiem ir augstākā izglītība (diviem pedagogiem ir 2 augstākās izglītības), turklāt 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. 
Tiek realizēts projekts par piebraucamo ceļu pie skolas un gājēju celiņu izveide. Skolēnu individuālā 
sasniegumu dinamikas analīze tiek veikta mācību gada beigās un pirmo mācību, semestri 
noslēdzot. Skolā ir ieviesta E-klase, skolēnu visi vērtējumi ir datorizēti. 
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34. attēls. Varakļānu novada izglītības iestāžu izvietojums 
Avots: autoru konstrukcija 

2011. gadā skolēni piedalījās 14 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. 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. Skola organizēja novada pasākumu pirmsskolas 
bērniem „Skaista mana tēvu zeme”. 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. 

 2011. 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 Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas svētā 
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Jāzepa klostera māsām, Šveices Baltiešu fondu, privātpersonām: Leonu Liepu, Margitu Rapp, kas 
sniedza pabalstus audzēkņiem.  

 V a r a k ļ ā n u  v i d u s s k o l ā  2011. gadā mācījās 296 skolēni. Skolā strādāja 33 skolotāji. 
Varakļānu vidusskolā realizēja četras mācību programmas:  

 Pamatizglītības programmu;  
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;  
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu;  
 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

 Par izciliem sasniegumiem dabas zinību pasniegšanā 2011. gadā Varakļānu vidusskola 
saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu. 2011./2012. mācību gadā vidējais vērtējums 6,5 balles, 
tas liecina, ka kopumā skolēnu sekmes vērtējamas optimālā līmenī. Augsts un optimāls līmenis 
kopā sastāda 40% skolēnu, kas ir vērtējams kā labs rādītājs mācību darba kvalitātei. Skolēni 
veiksmīgi piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā skolas, novada 
un starpnovadu mērogā. Labākie rezultāti latviešu valodas, matemātikas, krievu valodas, fizikas, 
ķīmijas, vizuālās mākslas, angļu valodas un sākumskolas 4. klases erudītu olimpiādē. Zinātniski 
pētnieciskajā darbā labākie rezultāti ekonomikas jomā. 

 Pedagogi ir pilnveidojuši metodiskās prasmes, apkopojuši un popularizējuši savu pieredzi. 
Trīs skolotāji ieguvuši mentora kvalifikāciju, aktualizējot skolā iespēju teorētiski un praktiski atbalstīt 
jaunos pedagogus un attīstīt daudzveidīgas prasmes kolēģiem. 

 Skolā aktīvi darbojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU). Mācību firmas Nacionālajā 
Ziemassvētku tirdziņā „Rīga Plaza” ieguva nomināciju „labākais stends”. Reģionālajā tirdziņā 
Madonā ieguva nomināciju „Dabai draudzīgākais produkts” un piedalījās lielākajā jauniešu 
uzņēmējdarbības konkursā „Izaugsmes forums 2012”. Radošo reklāmu konkursā „Cita Holivuda” 
ieguva galveno balvu. Par aktīvu dalību skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā Varakļānu 
vidusskola saņēma Goda rakstu kā konkursa „Gada labākais ekonomikā 2012” laureāta skola. 
Skolēni aktīvi iesaistās „Ēnu dienās”. 5. un 6. klašu kolektīvi piedalījās „ZZ čempionātā”, 5. un 8. 
klašu kolektīvi piedalījās „Olimpiskais Ekobuss – Londona 2012”, tehniskās jaunrades dienās 
Rēzeknē. Skolēnu pašpārvalde piedalījās v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
organizētajā pasākumā „Jauniešu kafija ar politiķiem II”, jauniešu iniciatīvas projektu apmācībās 
“Palaid savu ideju!” un jauniešu organizācijas „Avantis“ rīkotās apmācībās „TICI SEV, apmācībās 
Vidzemes reģiona jauniešiem „Lec ārā no kastes – sasiesim astes”. 

 Pašpārvalde organizēja Ziemassvētku labdarības akciju „Sol-fe-džo dvēselei” un tradicionālo 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīto novada pasākumu „Bērni bērniem”. 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. Skolēni radoši izpaudās literārajos, vizuālās 
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mākslas, vides un daudzveidīgos veiklības un erudīcijas konkursos novada un valsts mērogā. 
Skolas aktīvākie sportisti regulāri uzrāda labus rezultātus futbola, volejbola un vieglatlētikas 
sacensībās reģiona un valsts mērogā. 

  V a r a k ļ ā n u  n o v a d a  
p i r m s s k o l a s  i z g l ī t ī b a s  i e s t ā d e  
„Sprīdītis” īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 0101 11 11) sagatavo 
piecgadīgos, sešgadīgos bērnus pamatskolas 
programmas apguvei un darbojas interešu 
izglītības pulciņi. Varakļānu pirmsskolas 
izglītības iestādē 2011. gadā nodarbināti 27 
darbinieki. Nemainīgi strādā 13 pedagogi, no 
kuriem 11 pedagogiem ir augstākā izglītība, 2 
pedagogi mācās un 14 patstāvīgi 
saimnieciskie darbinieki. Vidējais pedagogu 

vecums ~ 40 gadi, vidējais darba stāžs 17 gadi. Iestāde ik gadus papildina materiāli tehniskā bāzi, 
veic telpu remontus u.c.  

Bērnu audzināšanas un attīstīšanas process notiek 7 grupās ar latviešu valodas apmācību. 
Bērniem ikdienā piedāvā 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. 

 Iestādi 2010./2011. mācību gadā iestādi apmeklēja 117 bērni. Skolai tika sagatavoti 23 bērni. 
Katra mēneša pēdējā nedēļā tiek rīkota Veselības diena, ziemā un pavasarī tiek rīkoti Sporta svētki 
kopā ar vecākiem. Grupās pedagogi strādā ar bērniem 2 gadus, tā nodrošinot adaptēšanās laiku 
rudenī un var veiksmīgi papildināt metodisko bāzi grupās. Iestāde sadarbojas ar novada 
pirmsskolnieku grupām, kopīgi rīkojot Dzejas dienas, Teātra svētkus. Katru gadu iestādē atzīmē 
gadskārtu ieražu svētkus, rīko tematiskus pasākumus, visa gada garumā iestādē tiek rīkotas bērnu 
darbu, bērnu un vecāku kopdarbu izstādes, ar saviem darbiem iepriecinām arī novada iedzīvotājus. 
Iestādē tiek rīkotas tematiskas ekskursijas: ekskursijas dabā, ekskursijas pa ievērojamām 
kultūrvēsturiskajām vietām novadā, ekskursijas par aktuālo tēmu nedēļā. 

 V a r a k ļ ā n u  M ū z i k a s  u n  m ā k s l a s  s k o l a  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.  

 2011./2012. 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, Sitaminstrumentu spēle un 70 profesionālās ievirzes 
izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla. Skolā strādā 12 pedagogi, no tiem – 8 ar augstāko 

35. attēls. Pirmskolas mācību 
iestādes audzēkņi 
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profesionālo pedagoģisko izglītību, 1 mācās maģistratūrā, 2 pedagogi turpina mācīties augstākajās 
mācību iestādēs, 1 ar vidējo profesionālo izglītību. Pedagogi papildina savu meistarību 
profesionālās pilnveides kursos. 

 

36. attēls. Mūzikas nodarbības 

 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.  

  

37. attēls. Mākslas nodarbības 
 

 Nākotnes ieceres: Veidot sadarbību ar ārvalstu mūzikas un mākslas skolām. Rekonstruēt 
skolas lielo zāli un izveidot to par koncertzāli – izstāžu zāli, izremontēt skolas gleznošanas un 
zīmēšanas kabinetus un aprīkot tos. Atjaunot mūzikas instrumentu resursus. Izveidot jaunu 
programmu - Deju pamati. Piesaistīt Kultūrkapitāla fonda 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 
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38. attēls. Augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu pieejamība Vidzemes reģionā  

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

3.3. Veselības aprūpes pieejamība 

 SIA „V a r a k ļ ā n u  v e s e l ī b a s  a p r ū p e s  c e n t r s ”  ir ambulatora ārstniecības iestāde, 
kas reģistrēta ārstniecības reģistrā ar nr. 7018-00002, komercreģistrā ar nr. 40003365196. Centrā 
izvietota viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (dienas laikā no 800 līdz 2200). NMP 
brigādes darbība nav pakļauta Varakļānu veselības aprūpes centram, bet gan valsts apvienotajam 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

 Centra telpās ir izvietotas ģimenes ārstu prakses, lai nodrošinātu primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu ērtu un kvalitatīvu sniegšanu. 2011. gadā nodrošinātas sekojošas 
ambulatorās programmas: izmeklējumi un terapija; ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, 
rentgendiagnostika; laboratoriskie izmeklējumi; dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi (ar iespēju 
izmantot nakts viesnīcas pakalpojumus); fizikālās medicīnas pakalpojumi; speciālistu pakalpojumi: 
traumatologs – ortopēds un ginekologs, dzemdību speciālists. Darbojas zobārstniecības kabinets, 
kurā strādā zobārsts un zobu higiēnists.  

Varakļānu veselības aprūpes centrs 2011. gadā saņēmis Sociālo pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas apliecību, līdz ar to uzsākta jauna pakalpojuma sniegšana - īslaicīga sociālā aprūpe, 
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pakalpojumu izmanto vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nav medicīnisku indikāciju atrasties 
ārstniecības iestādē, bet kuri slimības vai citu iemeslu pēc nevar patstāvīgi sevi aprūpēt. 

 
 

39.
39. attēls. Varakļānu novada medicīnas un sociālās aprūpes iestāžu izvietojums 

Avots: autoru konstrukcija 

 Varakļānu veselības aprūpes centrā 2011. gadā vidējais strādājošo skaits bija divdesmit divi.  

 2011. gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta aktivitātes „Ambulatorās veselības 
aprūpes attīstība” ietvaros pabeigta projekta ”Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā” īstenošana. Ēkas kopējā platība ir 1738,8 m2. 
Nodrošinot ēkas iekšējo renovāciju, veikts remonts 1018 m2 platībā, veikta ēkās ārējā 
rekonstrukcija, izbūvējot pasažieru pacēlāju ar četrām pieturām, kas savieno ēkas trīs stāvus, 
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, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi. 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA , 2012   
 

65 

3.4. Kultūras infrastruktūra 

 Novada teritorijā darbojās šādas kultūras iestādes: 
 Varakļānu pilsētā: Varakļānu kultūras nams, Varakļānu pilsētas tautas, bibliotēka, 

Varakļānu novada muzejs;  
 Varakļānu pagastā: Stirnienes tautas nams un Stirnienes bibliotēka; 
  Murmastienes pagastā: Murmastienes bibliotēka.  

 Varakļānos ir b r ī v d a b a s  e s t r ā d e , kurā vasaras periodā notiek vairāki kultūras 
pasākumi. Kultūras darbā notiek sadarbība ar profesionālās ievirzes skolu – Varakļānu mūzikas un 
mākslas skolu, kā arī ar vispārējās izglītības iestāžu deju kolektīviem, ansambļiem, koriem utt. 

 Lai gan M u r m a s t i e n e s  p a g a s t ā  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. 

 V a r a k ļ ā n u  k u l t ū r a s  n a m ā  darbojas 11 amatiermākslas kolektīvi, kuros darbojas 171 
dalībnieks. Strādā septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji. Regulāri tiek rīkoti pasākumi: 10 valsts un 
tradicionālie pasākumi ar 2710 apmeklētājiem, informatīvi izglītojošās norises sadarbībā ar 
nevalstiskajām organizācijām (26 norises - 1020 apmeklētāji), 10 koncerti ar 1920 apmeklētājiem, 6 
izrādes ar 630 apmeklētājiem, 13 izklaides sarīkojumi ar 2080 apmeklētājiem. Kultūras nama telpās 
darbojas Varakļānu Tautas bibliotēka, nevalstiskā organizācija “Magnolijas”, invalīdu biedrība 
“Aspazijas”, nevalstiskā organizācija “PAP”. Aktīvi piedalās un atbalsta Varakļānu kultūras nama un 
novada rīkotos pasākumus līnijdeju grupa “Četras debess puses”. Pašdarbības kolektīvi rīko 
izbraukuma koncertus un izrādes Latvijas pilsētās un novados. Varakļānos viesojas citu novadu un 
pilsētu pašdarbības kolektīvi ar koncertiem un viesizrādēm. Kultūras nama telpas pasākumu 
rīkošanai izmanto citas iestādes – Varakļānu vidusskola, Varakļānu mūzikas-mākslas skola, 
Varakļānu novada pašvaldība un citas iestādes un organizācijas. 

 Kultūras namā veikts skatītāju zāles, skatuves, foajē un vestibila kosmētiskais remonts. 
Skatītāju zālē un uz skatuves veikta daļēja gaismas tehnikas uzstādīšana. Uzstādīta jauna skatuves 
mehānismu sistēma, nomainīti aizkari, pieliktas žalūzijas. 

S t i r n i e n e s  t a u t a s  n a m s  atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienes 
muižā. 2011. gadā Stirnienes tautas namā darbojās 5 kolektīvi – dāmu ansamblis „Varavīksne”, 
jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Draudzība”, bērnu vokālais ansamblis, amatierteātris 
dažādos sastāvos – bērnu un pieaugušo, garīgās mūzikas koris „Reversium”. Turpinās veiksmīga 
sadarbība ar Stirnienes skolu un draudzi. Tautas nama zāli saviem pasākumiem izmanto arī skola. 
Vairāki pasākumi notiek draudzes namā, klasiskās un garīgās mūzikas koncertiem izmanto 
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dievnamu. Par tradīciju gadu gaitā kļuvuši 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. 2012. 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. Par tautas nama un kolektīvu aktivitātēm sabiedrība 
regulāri tiek informēta ar vietējo un reģionālo laikrakstu starpniecību.  

 
40. attēls. Varakļānu novada kultūras iestāžu izvietojums 

Avots: autoru konstrukcija 

 2011. gadā pabeigti iekštelpu renovācijas darbi – zāle, paplašināta skatuve, izbūvēts 
sanitārais mezgls, mēģinājumu telpas. Veiksmīgi realizēts projekts Stirnienes Muižas kompleksa 
gājēju celiņu un stāvlaukumu izbūvei, parka izgaismošanai, turpinās tautas nama apkārtnes 
labiekārtošana.  

  M u r m a s t i e n e s  p a g a s t a  k u l t ū r a s  n a m ā  darbojas 4 pašdarbības kolektīvi ( 50 
aktīvi pašdarbnieki): 

 Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Saulstariņi” - 2011. gadā “Saulstariņi” izveidojās no 
divām grupiņām- 3-4 gadīgie un 5-6 gadīgie bērni;  

 Jauktais vokālais ansamblis „ Taktika”; 
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 Dramatiskais kolektīvs „ Aizvējš”; 
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Brāzma”.   

 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.  

 2011. gada martā tika uzsākta aktu zāles celtniecība, atklāta novembrī ( zāle 194.70 m2 
platībā, labiekārtotas C, palīgtelpa, virtuve, noliktava un vadītājas kabinets) Vasarā tiek izmantota 
estrāde, kas ir 30 m2 liela. 

 Varakļānu novada kultūras mantojumu popularizē V a r a k ļ ā n u  n o v a d a  m u z e j s . 
Muzejs akreditēts līdz 15.12.2014., tā juridiskā adrese: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 
4838. Teritorijas kopējā platība 1298 m2, izmantojamo muzeja telpu kopplatība 890 m2. Kopējais 
krājuma vienību skaits 2010. gada beigās: 3806, t.sk. pamatkrājuma vienību skaits- 923. 2011. gadā 
muzeja apmeklējumu skaits sasniedza 2918. 2011. gadā bija apskatāmas 10 izstādes, tika rīkotas 
lekcijas (9), realizētas dažādas muzejpedagoģisko programmas (12), dažādi pasākumi(8). Muzejam 
ir starptautiskā sadarbība ar Polijas Zinātņu akadēmijas mākslas institūtu. Muzejā nodarbināti 5 
darbinieki. 2011. gadā muzeja ienākumi bija 21301 lati, t.sk. pašvaldības budžets – 20594.00 LVL, 
biļešu ieņēmumi - 228.00 LVL, maksas pakalpojumi - 479.00 LVL Izdevumi kopā: 21301 lati. 

 Varakļānu novadā iedzīvotājiem pieejamas bibliotēkas Varakļānos, Murmastienē un 
Stirnienē. V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  t a u t a s  b i b l i o t ē k ā  2011. gadā reģistrēti 655 apmeklētāji, 
no tiem 254 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Kopējais apmeklējumu skaits – 6790, izsniegums – 
9054 vienības. 2011. gadā lasītāju reģistrēšana un apkalpošana notika elektroniski. Tiek turpināts 
darbs pie grāmatu ievadīšanas vienotajā kopkatalogā programmā „Alise-i”. Sākot ar 2011. gadu 
bibliotēkā pieejams jauns maksas pakalpojums - laminēšana. Bibliotēkā iespējams bez maksas 
iegūt informāciju datu bāzēs „Letonika”, „NEWS” un „Lursoft”. Ir iespēja izmantot starpbibliotēku 
abonementa pakalpojumus. 2011. gadā Varakļānu tautas bibliotēkā bija pieejami 27 nosaukumu 
preses izdevumi, iegādātas un dāvinājumos saņemtas 553 grāmatas. Kopējais dokumentu 
eksemplāru skaits bibliotēkas fondā uz 01.01.2012. – 10 988 vienības. 2011. gadā tika izveidotas 28 
literatūras izstādes un noorganizēti 4 tematiskie pasākumi.  

 M u r m a s t i e n e s  p a g a s t a  b i b l i o t ē k a  savu darbu organizē atbilstoši vietējās 
nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumiem un sniedz iedzīvotājiem universālo informācijas 
pieeju, nodrošinot bibliotēkas un uzziņu informācijas pakalpojumus – tradicionālo informācijas avotu, 
katalogu, datu bāzu, informācijas pārraides un starpbibliotēku abonementa izmantošanu. Aizvadītajā 
gadā bibliotēka turpināja darbu arī ar bibliotēku informācijas sistēmas moduli ALISE-i. Izmantojot IT 
,,Alise”, bibliotēka veido elektronisko kopkatalogu, lai nodrošinātu lietotājus ar ziņām par visiem 
valstī esošajiem informācijas resursiem. Murmastienes pagasta bibliotēka saglabā akreditācijas 
komisijas uz 5 gadiem (akreditēta 2007. gada 27. septembrī līdz 2012. gada 28. septembrim) 
piešķirto vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 2011. gadā lasītāju skaits pagasta bibliotēkā - 307, 
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t.sk. bērni līdz 9. kl. – 81; apmeklējumu skaits – 5176, t.sk. bērni - 2113; literatūras izsniegums – 
10913 eks. Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas 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. tiem: 17 literatūras izstādes, 11 tematiski, literāri 
pasākumi, 5 konkursi, 1 neklātienes ceļojums, 5 bibliotekārās stundas, 8 jauno grāmatu apskati u.c.. 

 Jaunās, plašās un skaistās telpās darbojas S t i r n i e n e s  b i b l i o t ē k a .  Bibliotēkas 
piedāvājumi: grāmatu fonds 11098, 18 nosaukumu preses izdevumi, elektroniskais katalogs, 
uzziņas, konsultācijas, bezmaksas interneta pakalpojumi, 28 tematiskās mapes, 17 
novadpētniecības mapes, Latvijas filmu portāls www.filmas.lv, bezmaksas datu bāzes 
www.letonika.lv un www.nais.lv. Tiek piedāvāti arī kopēšanas, printēšanas un skenēšanas 
pakalpojumi. 2011. gadā reģistrēti 194 lietotāji, 3319 apmeklējumi, 2417 izsniegumi un iegādātas 
grāmatas: 228 par pašvaldības līdzekļiem, 9 par projekta līdzekļiem, 9 saņemtas dāvinājumā. 2011. 
gadā bibliotēkā izvietotas 16 izstādes, notikuši 9 tematiskie pasākumi ( bibliotekārās stundas 
bērniem, literatūras apskati „Bērnu žūrijai”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi), izvietota 
rokdarbu izstāde. Regulāri tiek veikts darbs pie tematisko un novadpētniecības materiālu 
papildināšanas. Grāmatu fonds pilnībā ir ievadīts elektroniskajā katalogā. Arī periodika un lasītāji 
reģistrēti elektroniskajā datu bāzē un grāmatas tiek izsniegtas elektroniski. 

 Sabiedrības informēšana par bibliotēku funkcijām un pakalpojumiem notiek gan ar 
informācijas tehnoloģiju starpniecību (atrodama gan Varakļānu novada mājaslapā, gan Madonas 
novada bibliotēkas mājaslapā, portālā www.biblioteka.lv un www.kulturaskarte.lv), gan 
informatīvajos bukletos. 

3.5. Sporta un atpūtas infrastruktūra 

 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, 2011. gadā rekonstruēts vidusskolas stadions un bērnu 

rotaļu laukums. 

 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.  

3.6. Sociālo pakalpojumu pieejamība 

 Lai dažādām iedzīvotāju sociālām grupām nodrošinātu kvalitatīvu sociālo palīdzību un 
sociālos pakalpojumus, Varakļānu novadā tika izveidots V a r a k ļ ā n u  n o v a d a  S o c i ā l a i s  
d i e n e s t s .  Dienestā strādā četri speciālisti, visi darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus. 
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 Varakļānu pašvaldība budžeta izdevumos s o c i ā l ā  a t b a l s t a  p a s ā k u m i e m  2011. 
gadā izlietojusi kopā Ls 131046,86. No tā sociālā palīdzībā izmantoti – Ls 74035,8 citos atbalsta 
pasākumos un kompensācijās iedzīvotājiem izmaksāti - Ls 50786,06. Pašvaldības sociālā dienesta 
uzturēšanai izmantoti- Ls 63544,52. 

 Apkopojot datus par 2011. gadu secināms, ka t r ū c ī g o  ģ i m e ņ u  s k a i t s , kas 
visuzskatamāk raksturo situāciju novadā, ir ievērojami pieaudzis – ja 2010. gadā par trūcīgām tika 
atzītas 53 ģimenes (329 personas), tad 2011. gadā to skaits ir pieaudzis par 412 ģimenēm (1627 
personas). No kopējā trūcīgo skaita 787 personas (48 %) ir nepilngadīgās personas. No darbspējīgo 
personu skaita 648 strādājošas – 121 personas (19%) darbspējīgas nestrādājošas personas - 512 
personas (79%), pilngadīgas personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas - 192 personas 
(2%).  

  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. Daudzas jaunās ģimenes ar bērniem pārvācas dzīvot pie vecākiem 
uz laukiem, tai skaitā arī Varakļānu novadā.  

 G a r a n t ē t ā  m i n i m ā l ā  i e n ā k u m a  (GMI) līmeņa pabalsta saņēmēji 2011. gadā bija 
102 ģimenes, t.sk. 256 personas, kuras saņēma pabalstus par Ls 44834,49. Dzīvokļa pabalsts tika 
izsniegts 146 ģimenēm, t.sk. 375 personas par Ls 8025,18. Veselības aprūpē (medicīnisko 
izdevumu segšanai) 199 personām tika izlietoti Ls 6094,17, brīvpusdienām trūcīgām personām un 
zupas virtuvē 447 personām izlietoti Ls 6958,19 līdzekļi. Vairākus gadus dienests sniedz palīdzību 
arī pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 2011. gadā 
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 5 personām, kas no 
pašvaldības budžeta prasījis Ls 2093,77. Bērnu uzturēšanai audžuģimenēs iztērēti Ls 5580. 

 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 2011. gadā šo iespēju izmantojušas 63 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 17 personas. Gadījumos, kad 
personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests nodrošina aprūpes mājās 
pakalpojumu. Kopumā 2011. gada laikā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 73 pensijas 
vecuma personām.  
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16. tabula  

Pašvaldības izmaksāto sociālo pabalstu apjoms (LVL) pa veidiem 
 un pēc saņēmēju skaita 

Avots: Varakļānu novada pašvaldības dati, LR Labklājības ministrija 

 

 L a t v i j a s  S a r k a n a i s  K r u s t s  iesaistoties Eiropas Komisijas programmas realizācijā 
sniedza iespēju personām, kuras 2011. gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas 
personas/ģimenes statusa piešķiršanu saņemt pārtikas produktu komplektu. Varakļānu novadā tika 
izdalītas 9795 šādas pakas. Tika sadalītas 115 AS „Latvenergo" dāvanu kartes „Elektrības norēķinu 
kartes – 500 kWh”.  

 2011. gada maijā, Varakļānu novada pašvaldībai piesaistot E i r o p a s  f o n d a  
f i n a n s ē j u m u , darbu uzsāka Varakļānu novada sociālā dienesta struktūrvienība A l t e r n a t ī v ā s  
a p r ū p e s  c e n t r s , kura sniedz sociālo atbalstu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bezmaksas 
sociālos pakalpojumus un nodrošina ar telpām nevalstiskās organizācijas ar mērķi dot iespēju 
cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt viņiem ierasto vidi, veidot 
sociālo atbalsta tīklu. Centru gadā ir apmeklējuši vairāk kā 50 Varakļānu novada iedzīvotāji 
(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanās un dušas pakalpojumus. 4 invalīdi ir 
izmantojuši psihologa pakalpojumus. Pensionāru biedrība un invalīdu biedrība rīkojusi savus 
izglītojošos un izklaides pasākumus. 

Varakļānu novadā darbojas Bāriņtiesa trīs locekļu sastāvā. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus 
Varakļānu novada pašvaldībā, Murmastienes pagastā, kā arī veic dzīves apstākļu apsekošanu. 

Laika posmā no 2011. gada janvāra līdz decembrim V a r a k ļ ā n u  n o v a d a  B ā r i ņ t i e s ā  ir 
pieņemti 28 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 atļauju rīkoties ar nepilngadīgā naudas līdzekļiem, 

Gads 

Pašvaldības 
sociālie pabalsti 

kopā 
GMI pabalsts Vienreizējie pabalsti 

ārkārtas situācijā - kopā 

Citos tiesību aktos 
noteiktie pārējie 

sociālie pabalsti - kopā 

LVL 
saņēm

ēju 
skaits 

LVL 
saņēm

ēju 
skaits 

LVL saņēmēju 
skaits 

LVL saņēmēju 
skaits 

2011 74035.8 1627 44834.49 256 450 5 13052.36 780 

2010 73231 1805 33850 355 1376.66 60 15973.87 1004 

2009 29760 329 5669 108 4185 63 19906 158 

2008 32952 736 2489 59 6224 130 24239 548 

2007 25506 665 1310 19 5052 140 19144 511 
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par ģimenes un valsts pabalsta saņēmēja maiņu;par nepilngadīgā adopciju, par prasības sniegšanu 
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem, par aizbildnības 
atcelšanu, sasniedzot 18 gadu vecumu, par satikšanās atļauju ar nepilngadīgo bērnu un par 
aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgajam. 

Bāriņtiesā iekārtotas : 

 Aizbildnības lietas -4 lietas; 

 Adopcijas lietas – 1 lieta; 

 Aizgādnības lietas – 4 lietas; 

 Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu – 4 lietas; 

 Lietas par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana- 8 lietas; 

 Lietas par ārvalstu adopciju – 1 lieta; 

 Lieta par personisko tiesību un interešu aizstāvēšanu – 1 lieta; 

 Bērnu skaits ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana – 11; 

 Bērnu skaits ģimenēs, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenē- 5, aizbildņa ģimenē – 
22, adoptēti- 3. 

Bāriņtiesā izdarīti notariālie apliecinājumi: 

 apliecinātie iesniegumi un vienošanās- 23; 

 apliecinātie līgumi un citu darījumu dokumenti – 42; 

 apliecinātās pilnvaras – 95; 

 testamenti – 13; 

 nostiprinājuma lūgumi – 97. 

 V a r a k ļ ā n u  v e c o  ļ a u ž u  p a n s i o n ā t a  „ V A R A V Ī K S N E ”  galvenais uzdevums ir 
nodrošināt iestādē dzīvojošiem 20. pieaugušiem klientiem sociālo pakalpojumu. Pansionāts 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. Pansionātā īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām un 2. grupas invalīdiem 
Varakļānu veco ļaužu pansionāts „VARAVĪKSNE”. Pansionātā uz 2011. gada 1. janvārī dzīvoja 17 
iemītnieki. Iestādē strādā 15 darbinieki uz 10,2 likmēm. 2011. gadā klientu dzīves apstākļu 
uzlabošanai tika veikts kosmētiskais remonts istabiņās Iestādei nepieciešams savs transports, ar 
kuru klientu varētu aizvest pie ārsta, uz tirdzniecības vietām un ekskursijās. 
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3.7. Sabiedriskā kārtība un drošība 

 Novada teritorijā sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina V a l s t s  p o l i c i j a s  
V i d z e m e s  r e ģ i o n a  p ā r v a l d e s  M a d o n a s  i e c i r k n i s , tas 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 A d m i n i s t r a t ī v ā  k o m i s i j a  5 cilvēku 
sastāvā. 

LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati liecina, ka 2010. gadā Varakļānu novadā 
reģistrēti 59 noziedzīgi darījumi, tai skaitā 3 sevišķi smagi noziegumi, 20 smagi noziegumi, 11 
mazāk smagi noziegumi, 20 kriminālpārkāpumi. 

2011. gadā Varakļānu novada teritorijā reģistrēti 20 ceļu satiksmes negadījumi, tai skaitā 8 
negadījumi ar cietušiem. 
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41. attēls. Ceļu satiksmes negadījumu skaits Varakļānu novadā  

Avots: CSDD dati 

 

Varakļānos izvietots V a l s t s  u g u n s d z ē s ī b a s  u n  g l ā b š a n a s  d i e n e s t a  
V i d z e m e s  r e ģ i o n a  b r i g ā d e s  M a d o n a s  d a ļ a s  V a r a k ļ ā n u  p o s t e n i s  (1. maija 
laukums 2, Varakļāni) Murmastienes pagastā darbojas b r ī v p r ā t ī g o  u g u n s d z ē s ē j u  
v i e n ī b a .   
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3.8. Nevalstiskās organizācijas 

Pēc SIA „Lursoft” datiem Varakļānu novadā ir reģistrētas 11 sabiedriskās organizācijas, 
biedrības un nodibinājumi.  

 B i e d r ī b a  „ P i e a u g u š o  a t t ī s t ī b a s  p r o j e k t s ”  dibināta 2006. gada 19. maijā 
Varakļānos. Tās mērķi ir apvienot iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, 
sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai, veicināt sociālās atstumtības riska grupu 
integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sekmēt biedru izaugsmi 
izglītojoties, piesaistīt finanses un enerģētiskus cilvēkus. Biedrība ir tendēta uz nepārtrauktu attīstību 
un savas kapacitātes celšanu. Biedru skaits – 22 biedri. Biedrības telpas atrodas Varakļānu kultūras 
nama ēkā. No 2009. gada jūnija biedrības telpās ir atvērts arī Sieviešu tiesību institūta Varakļānu 
projektu un izglītības centrs. Biedrība aktīvi realizē dažādus projektus, lekcijas par veselīgu 
dzīvesveidu, par garīgo dzīvi, par cilvēka pašapziņas celšanu un sevis pilnveidošanu, organizētas 
tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, rīkotas dzejas pēcpusdienas, sevi izteikt caur mākslu, lejot 
un apgleznojot sveces, nodarbojoties ar floristiku, sienot puzles un darinot citus mākslas darbus.  

 B i e d r ī b a  “ V a r a k ļ ō n ī t s ”  dibināts 1998.gadā. Tā sastāvā bija 12 biedri. Biedrības 
mērķi: Varakļānu novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšana; Varakļānu novada laikraksta 
“Varakļōnīts” izdošana.  

 B i e d r ī b a  „ D z ē r v e n ī t e ” .  Uzņēmumu reģistrā tā ir reģistrēta 2007. gadā. Tajā ir 13 
biedru. Biedrības darbības mērķis ir Murmastienes pagasta iedzīvotāju izglītošana un integrācija. 
Biedrībai ir bijušas daudzas un dažādas aktivitātes – rīkoti labdarības tirdziņi, organizēti kursi u.c. 

 M e d n i e k u  b i e d r ī b a  „ M u r m a s t i e n e ” .  Darbības mērķi: apvienot fiziskas un 
juridiskas personas nolūkā veicināt likumīgu medību, makšķerēšanas un citu aktīvu atpūtas veidu un 
to tradīciju popularizēšanu sabiedrībā; piesaistīt biedrības individuālos atbalstītājus; medību, 
makšķerēšanas organizēšana, ievērojot dabas aizsardzības principus. 

 N e v a l s t i s k ā  o r g a n i z ā c i j a  „ Z e m e s  b i t e s ” .  Darbības mērķi: veicināt saliedētību 
un vienotību Murmastienes iedzīvotājos sociālajai un ekonomiskai attīstībai, stiprināt un attīstīt 
pilsonisko sabiedrību Murmastienē, un paaugstināt Murmastienes iedzīvotāju labklājību. 

 Novada teritorijā darbojas V a r a k ļ ā n u  V i s s v ē t ā k ā s  J a u n a v a s  M a r i j a s  
D e b e s ī s  U z ņ e m š a n a s  R o m a s  –  K a t o ļ u  d r a u d z e  un V a r a k ļ ā n u  e v a ņ ģ ē l i s k i  
l u t e r i s k ā  d r a u d z e .  
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44..  TTEEHHNNIISSKKĀĀ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTŪŪRRAA  

4.1. Siltuma un ūdens apgāde, kanalizācija 

 Varakļānu novada centralizētā siltumapgāde ir tikai Varakļānu pilsētā. Varakļānu un 
Murmastienes pagastu ciemos siltumapgāde ir lokāla. Mājokļu u.c. objektu siltumapgāde ir 
decentralizēta, un tās vajadzībām tiek izmantota koksne, kas, ņemot vērā nelielos apjomus un 
salīdzinoši videi draudzīgu kurināmu (koksni) būtisku piesārņojumu nerada. Ciematu centros tiek 
nodrošina siltumapgāde pašvaldības iestādēm un objektiem (skolas, kultūras nami, pagastu 
pārvalžu ēkas, atsevišķām daudzdzīvokļu mājām).  

M u r m a s t i e n e s  c i e m ā  ir daudzdzīvokļu ēkas ar vēsturisku centralizētu apkures sistēmu, 
bet abonentiem nespējot norēķināties par centralizēto siltuma padevi, likvidētas centrālās katlu 
mājas, to vietā izveidojot vairākas, mazas lokālās katlu mājas vai katlu telpas vai pat apkurināti tiek 
atsevišķi dzīvokļi.  

 V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t ā  siltumapgādi nodrošina divas katlu mājas. Katlu mājas siltumapgādi 
nodrošina daudzdzīvokļu mājās un sabiedriskajās ēkās. Lielākā katlu māja atrodas Varakļānos 
Jaunatnes ielā, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kvartālā. Šī katlu māja ar apkuri nodrošina astoņas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un bērnudārzu. No šīs katlu mājas siltumapgāde tiek nodrošināta 
pa siltumtrasēm ar kopējo garumu 470 m. Katlu māja tiek darbināta 5040 st/g. Kurināmais koksne 
1625 t/g, akmeņogles 500 t/g. Otra katlu māja atrodas Varakļānos Pils ielā pie slimnīcas. Šī katlu 
māja nodrošina ar apkuri slimnīcu, Varakļānu pamatskolu un trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 
No šīs katlu mājas siltumapgāde tiek nodrošināta pa siltumtrasēm ar kopējo garumu 292 m. 
Kurināmais – koksne. Atsevišķas sabiedriskās ēkas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ražošanas 
uzņēmumi izmanto lokālās katlu mājas. 

 Perspektīvē pilsētā iecerēts izstrādāt pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijas projektu 
centralizētas siltumapgādes sistēmas izveidei ar mūsdienīgiem risinājumiem. Ņemot vērā 
nolietojumu, siltumenerģijas zudumus, pakāpeniski jāveic siltumtrašu atjaunošana. 

 V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  ūdensapgādes sistēmā ietilpst divi artēziskie urbumi, 
atdzelžošanas stacija, sūkņu stacija, ūdens tornis un ūdensvadu tīkls. Pilsētas iedzīvotāju 
ūdensapgādi nodrošina 2010. gadā ierīkotie artēziskie urbumi AA1 un AA2 Rēzeknes ielā 1a. 
Iepriekš izmantotie urbumi AA1 Dārzu iela 1, AA2 Mehanizatoru iela un AA3 Preiļu iela 1 ir 
tamponēti. Jaunie ūdensapgādes urbumi atrodas Varakļānu pilsētas centrālajā daļā dzīvojamo māju 
teritorijā. Ūdensapgādei no šiem urbumiem tiek izmantots Pļaviņu ūdens horizonts (D3pl/75) 60m 
dziļumā. Saskaņā ar VVD Madonas RVP izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju23 

                                                
23 Avots: B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. MA 09 IB 0034 
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iedzīvotāju sadzīves vajadzībām vidēji gadā tiek patērēti 80 tūkst. m3 ūdens. Pilsētā esošie 
ūdensvada tīkli izbūvēti laika posmā no 1954. gadam līdz 1983. gadam, tīklu kopgarums veido 
5,684 km. 2010. gadā veikta 1,91 km gara posma rekonstrukcija un uzstādīta ūdens atdzelžošanas 
iekārta ar jaudu 500 m3 dnn.  

 M u r m a s t i e n e s  c i e m a  ūdensapgādes sistēmā ietilpst trīs artēziskie urbumi, 
atdzelžošanas stacija, sūkņu stacija, ūdens tornis un ūdensvadu tīkls. Murmastienes ciema 
ūdensapgādes sistēma izbūvēta 20. gs. 70.-80. tajā gadā un lielākā daļa tīklu ir līdz 30 gadi veci un 
lielā mērā nolietojušies. Ūdens pa centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkliem tiek padots 
patērētājiem uz daudzdzīvokļu mājām, pagasta pārvaldes ēku, skolu u.c. ēkām. Ūdensvada tīklu 
kopējais garums ir 4,8 km. Murmastienes ciema ūdensapgādei ir ierīkoti 3 artēziskie urbumi. 
Urbums AA2 Inčārnieki atrodas rezervē un netiek izmantots. Patstāvīgi ūdensapgādei tiek izmantots 
1958. gadā ierīkotais urbums AA1 Murmastienes centrs un 2011. gadā ierīkotais artēziskais urbums 
AA3 Ūdensnesējs. Ūdensapgādes urbums AA3 ierīkots Kohēzijas fonda projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Murmastienes pagasta Murmastienē” īstenošanas 
ietvaros. Uzlabojot ciema ūdensapgādes sistēmu izveidota arī jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas 
stacija (WATEX FA-800). Urbumu AA1 turpmāk paredzēts izmantot tehniskā ūdens vajadzībām 
(kanalizācijas notekūdeņu sistēmas skalošanai, ugunsdzēsības mašīnu uzpildīšanai u.c.), jo iegūtā 
ūdens kvalitāte neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Ciema ūdensapgādē tiek izmantots artēziskais 
urbums AA3, kas ierīkots Devona sistēmas Pļaviņu ūdens horizontā (D3pl), urbuma ražība 11-55 l/s. 
Kopējais ūdens patēriņš ir līdz 94 m3/dnn jeb 34 650 m3/gadā24. 

 Varakļānu novadā darbojas divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI). Kanalizācijas tīkls 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izbūvētas Varakļānu pilsētā un Murmastienes ciemā. Abas 
novadā darbojošās NAI ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (skat. pielikumu). Cita veida (ķīmiskās 
un/vai mehāniskās) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Varakļānu novadā neatrodas.  

 V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  kanalizācijas tīkla cauruļvadu sistēma izbūvēta 20. gs. 60.-ajos un 
70.-ajos gados. Kanalizācijas tīklu kopgarums 8,654 km. Varakļānu pilsētā funkcionē tikai viena 
kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, kura apkalpo centrālo kanalizācijas sistēmu un padod 
notekūdeņus uz Varakļānu NAI.  

 M u r m a s t i e n e s  c i e m a  centralizētā kanalizācijas sistēma nodota ekspluatācijā laika 
periodā no 1978-1982. gadam. Centralizētā kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums ir aptuveni 2,9 
km. Lielākā daļa kanalizācijas kolektoru ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Murmastienes ciema 
notekūdeņus novada uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100. Iekārtas ir nodotas ekspluatācijā 
1978. gadā.  

 Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā komunālos pakalpojumus nodrošina 
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA. Uzņēmumā strādā 32 darbinieki. Galvenie 
darbības virzieni ir vērsti uz Varakļānu pilsētas komunālās saimniecības attīstību un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu, kā arī attīstību jaunu pakalpojumu sniegšanā. Tiek realizēts un 2012. gadā 
                                                
24 Avots: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MA10IB0005 
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plānots pabeigt ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, Kohēzijas fonda projektu, 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 paplašināt darbības profilu 
novada teritorijās. 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.  

 Murmastienes un Varakļānu pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 
nodrošina pagasta pārvaldes. Pagastos nav centralizētas siltumapgādes; netiek sniegti pakalpojumi 
dzīvojamo māju apsaimniekošanā, jo pašvaldību īpašumā praktiski nav dzīvojamā fonda. 

 
42. attēls. ES aktivitāšu ar reģionālu ietekmi ieguldījumi 2007.-2010. gadā darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros” salīdzinājumā ar citām Latvijas pašvaldībām  
Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 
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4.2. Transporta infrastruktūra 

Varakļānu novada teritoriju šķērso Valsts galvenais autoceļš A12 J ē k a b p i l s  –  R ē z e k n e  –  
L u d z a -  K r i e v i j a s  r o b e ž a  (Terehova) (posma garums 17,978 km); valsts reģionālais 
autoceļš: P84 M a d o n a  –  V a r a k ļ ā n i  (5,35 km) un valsts vietējie autoceļi: 

17. tabula 

Valsts vietējas nozīmes autoceļi Varakļānu novadā 

N.p.k
. 

Autoceļa nr., 
Un nosaukums 

Posma garums, 
km Ceļa kategorija 

1. V592 Varakļāni – Nagļi – Žogoti 1,86 V 

2. V761 Rožupe – Rudzāti - Varakļāni 4,40 V 

3. V869 Tiltagals – Mežastrodi - Varakļāni 15 V 

4. V870 Pievadceļš Stirnienes skolai 2,70 V 

5. V893 Tumaševa – Inčārnieki - Vecumnieki 6,2 V 
Avots: VAS „ Latvijas Valsts ceļi” 

  

Novadā pašvaldības autoceļu kopgarums ir 452.12 km, t. sk. 274.35 km ar grants segumu; 
162.30 km bez seguma, 15.47 km ar asfalta segumu. Valsts ceļu kopgarums novada teritorijā 
99,128 km, t.sk. 17,978 km galvenie ceļi 5,35 km reģiona nozīmēs ceļi, 148.600 km - vietējās 
nozīmes valsts ceļi. Vidējais valsts ceļu tikla blīvums - 0,356 km/km2 ir līdzīgs kā valstī vidēji (0,312 
km/km2). 

 V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t ā  ir 34 pašvaldības ielas ar kopējo garumu 4,34 km. Varakļānos nav 
tiltu, bet ir 7 caurtekas ar kopējo garumu 76 m. Varakļānu pilsēta nav organizētu auto stāvlaukumu, 
īpaši pie sabiedriski nozīmīgām būvēm, kā kultūras nams, Varakļānu pils, muzeja, estrādes, 
baznīcām. Vienīgais auto stāvlaukums, kurš ir izbūvēts pilsētas centrā ir pie pilsētas domes ēkas.  

Kopējais autoceļu un ielu kopgarums M u r m a s t i e n e s  p a g a s t ā  ir 64.46 km, 
V a r a k ļ ā n u  p a g a s t ā  86.69 km. 2010. gadā ceļu uzturēšanai tika iegādāts autogreideris. 2011. 
gadā tika iegādāts ceļu seguma materiāls autoceļu un ielu stāvokļa uzlabošanai, kā arī veikta 
pašvaldībai piederošā grants karjera dokumentācijas izstrāde. 2011. gadā Varakļānu pagasta 
Kokaru ciemā tika realizēts satiksmes drošības uzlabošanas projekts izbūvējot gājēju celiņu 
Latgales prospektā un apgaismojumu Latgales prospektā un Ausmas ielā, uzlaboti Varakļānu 
pilsētas, Varakļānu un Murmastienes 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. 2011. 
gadā Varakļānu pagastā tika izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts smilts – grants atradnei 
„Aizkalniešu karjers”, kas ļauj veikt karjera izmantošanu pašvaldības ielu un autoceļu labošanai.  
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Kvalitatīvai iedzīvotāju apkalpošanas nodrošināšanai, ļoti svarīga ir ceļu infrastruktūra. Lai 
gan lielākās problēmas pašvaldībās rada valsts ceļu neapmierinošais tehniskais stāvoklis un ceļu ar 
asfalta segumu nepietiekamība, būtiskas investīcijas nepieciešamas arī pašvaldību ceļu stāvokļa 
uzlabošanai. Darbu, kas saistīti ar ielu un ceļu uzturēšanu izpildi nodrošina pašvaldības 
saimnieciskā daļa un pagastu pārvaldes. Murmastienes pagastā un Varakļānu pilsētā ielu, ceļu un 
laukumu uzturēšana pašvaldībās tiek organizēta, rīkojot iepirkumus un slēdzot pakalpojumu 
līgumus. 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. 

18. tabula 
Transporta līdzekļu sadalījums  

Varakļānu novadā 2009. - 2011. gadā 

 
Gads Vieglie Kravas Auto-

busi 

Pieka-
bes, 

puspie-
kabes 

Moto-
cikli 

Kvadra-
cikli Mopēdi Kopā 

2009. 1435 113 31 91 106 2 59 1837 

2010. 939 42 17 75 30 2 65 807 

2011. 938 48 18 84 29 3 67 1187 

Avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija 

  

 Novada teritorijas dienvidu malu šķērso d z e l z c e ļ a  l ī n i j a  Rīga – Zilupe, ar dzelzceļa 
staciju Stirnienē. Tomēr Varakļānu novadu apkalpo divas dzelzceļa stacijas - Stirnienes un 
Varakļānu. Dzelzceļa posms Pļaviņas- Rēzekne- Maskava ir stratēģiski nozīmīgs pasažieru un 
kravu pārvadājumu dzelzceļš.  

 Kā apmierinošu var uzskatīt s a b i e d r i s k ā  a u t o  t r a n s p o r t a  uzņēmumu darbību, 
nodrošinot iedzīvotājiem iespēju nokļūt vēlamā vietā un laikā. Pa autoceļiem Madona – Varakļāni – 
Viļāni – Rēzekne, Jēkabpils – Varakļāni – Viļāni – Rēzekne un Varakļāni – Līvāni - Preiļi notiek 
starppilsētu autobusu satiksme. Varakļānu pilsētā pienāk gan vietējās rajona satiksmes, gan 
tālsatiksmes autobusi. Pilsētas satiksmes autobusu Varakļānos nav, nelielo attālumu dēļ tāda netiek 
plānota. Arī līdz dzelzceļa stacijām Varakļāni un Stirniene sabiedriskais transports netiek organizēts. 

Novada teritorijā - Varakļānu pilsētā - izvietota SIA „ East-West Transit” degvielas 
uzpildes stacija. 
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43. attēls. Autoceļu tīkls un gāzes vads Vidzemes reģionā  

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

 

4.3. Elektroapgāde, gāzes apgāde un sakari  

Varakļānu novada teritorija ir pilnībā elektrificēta. Energoapgādi pašvaldības teritorijā nodrošina 
A S  “ S a d a l e s  t ī k l s ” Z i e m e ļ a u s t r u m u  r e ģ i o n s . Apdzīvotās vietas savieno 20 kV un 0.4 
kV elektrības pārvades līnijas. Teritoriju šķērso augstsprieguma 110 kV elektrolīnija. Pilsētā 
elektroenerģija pievadīta visām dzīvojamām, sabiedriskām, darījumu un ražošanas ēkām. 
Elektroenerģijas piegādei kalpo 20 kV. EPLC (elektropārvades līnija) 9 km garumā un 0,4 kV. EPL 
14 km garumā. Elektroenerģijas sadali nodrošina 13 pilsētas teritorijā uzstādīti transformatori, kā arī 
Varakļānu pagasta un Dekšāru pagasta teritorijās uzstādītie transformatori. 2006. gadā Varakļānos 
tika realizēts ielu apgaismojuma tehniskais projekts Rīgas un Pils ielās, kā arī zemsprieguma tīklu 
rekonstrukcijas tehniskais projekts. 

 Varakļānu novadu nešķērso maģistrālie gāzes cauruļvadi. Teorētiski iespējama gāzes vada 
izbūve no maģistrālā gāzes vada Upmalas - Preiļi - Rēzekne. Varakļānu pilsētā daudzdzīvokļu namu 
kvartālos atrodas 2 gāzes pazemes krātuves ar tilpumu 5 kub. m katra, kuras ir SIA „Latvijas 
propāna gāze” bilancē. Pašreiz šīs krātuves ir degazētas un netiek izmantotas. Iedzīvotāji savām 
vajadzībām iegādājas un izmanto gāzi balonos.  

 Teritorijā pieejami s t a c i o n ā r ā  t e l e f o n a  u n  m o b i l o  s a k a r u  p a k a l p o j u m i .  
Stacionāro sakaru kvalitāte un pakalpojumu klāsts vērtējams kā apmierinošs. Teritorijā izvietotas 
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vairākas SIA „Latvijas mobilā telefona” (Murmastienes pag., Varakļānu pag., Varakļānu pilsēta) SIA 
„ Tele 2” un SIA „ BITE Latvija) bāzes stacijas atrodas Viļāņos.  

 Varakļānu pilsēta pieejami p u b l i s k i e  i n t e r n e t a  p a k a l p o j u m i  - Varakļānu pilsētas 
pašvaldības ēkā, jauniešu centrā, bibliotēkā, vidusskolā, mākslas un mūzikas skolā. Uzņēmumi un 
privātpersonas izmanto arī SIA „Lattelekom” interneta pieslēgumus. Papildus Varakļānu pilsētas 
teritorijā iespējams piekļūt interneta resursu punktiem, izmantojot GPRS bezvadu datu pārraidi, 
pieslēdzoties „Latvijas Mobilais Telefons” vai „Tele 2” tīklam. Murmastienes pagasta teritorijā 
publiskais internets pieejams Murmastienes pamatskolā, pagasta padomē un bibliotēkā. Varakļānu 
pagasta teritorijā– Stirnienes pamatskolā, pagasta padomē un bibliotēkā. Interneta sakaru kvalitāti 
var raksturot kā apmierinošu. Interneta sakaru lietošanu drīzāk kavē nepietiekams 
datornodrošinājums un prasmes. 
 

4.4. Atkritumu saimniecība  

 Sakarā ar a t k r i t u m u  i z g ā z t u v e s  “ V a r a k ļ ā n i ”  r e k u l t i v ā c i j u  2010. gadā, 
turpmāk sadzīves un rūpnieciskos atkritumus no novada teritorijas nogādā atkritumu poligonā „Dziļā 
vāda”, kas atrodas Krustpils novada Mežāres pagastā. Lai to realizētu, ir iegādāta atkritumu 
savākšanas mašīna. Plānots izstrādāt vienotu atkritumu apsaimniekošanas plānu, ir pieņemti 
saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanai Varakļānu novada teritorijā.  

 Sadzīves atkritumu savākšanu pašvaldības teritorijā organizē V a r a k ļ ā n u  p i l s ē t a s  
S I A  „ D z ī v o k ļ u  k o m u n ā l a i s  u z ņ ē m u m s ” .  Atkritumi tiek savākti no pašvaldības 
iestādēm, daudzdzīvokļu mājām, privātām mājsaimniecībām, kas ir noslēgušas attiecīgos līgumus. 
Saskaņā ar LVĢMC valsts statistikas pārskata datiem 2010. gada SIA „Varakļānu dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” novadā savācis 137,57 t nešķirotu sadzīves atkritumu. Pilsētā notiek daļēja 
atkritumu dalīšana. 

 Novadā neatrodas tādi uzņēmumi vai organizācijas, kuru darbības rezultātā rastos 
ievērojams bīstamo atkritumu daudzums. Bīstamo atkritumu savākšana no ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem (piemēram, autoserviss, ārstniecības iestāde) tiek 
organizēta atsevišķi. Novada teritorijā nav paredzēts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumus, ir 
jāslēdz līgums ar licenzētiem uzņēmumiem, kas ir tiesīgi veikt šo produktu savākšanu, 
transportēšanu un iznīcināšanu. 
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4.5. Kapsētas un reliģiskās būves 

M u r m a s t i e n e s  p a g a s t ā  visizplatītākā ir katoļticība; krucifiksa namiņš atrodas pie 
Murmastienes skolas un to izmanto lūgšanām maija mēnesī, svētceļnieku sagaidīšanai augustā un 
bēru ceremonijām.  

Varakļānu novada teritorijā ir 13 kapsētas.  

 
44. attēls. Kapsētu un baznīcu izvietojums novadā  

Avots: autoru konstrukcija, izmantots VREP, VARAM dati 

Varakļānu pilsētā ir arī O t r a j ā  p a s a u l e s  k a r ā  k r i t u š o  a t d u s a s  v i e t a  –  b r ā ļ u  
k a p i .  Varakļānu pilsēta pamatā apbedījumiem izmanto divas kapsētas (Varakļānu kapsēta un Sila 
kapi) abas izvietotas Varakļānu pagastā. Varakļānu kapi jau kopš pagājušā gadsimta vidus ir lielākā 
apbedījuma vieta plašā apkaimē. Pilsētas robežās atrodas ir Ebreju kapi. Šajos kapos apbedījumi 
vairs nenotiek. 

Murmastienes pagasta teritorijā ir piecas kapsētas: 

 C a u ņ u  k a p s ē t a  – Bārbaļu un Cauņu ciemos; Cauņu kapsēta ir vislielākā, 
kurā arī pašlaik notiek vislielākais apbedījumu skaits. Lielceļa Murmastiene – 
Silagals labajā pusē atrodas vecie kapi, kreisajā – jaunie, kapi ir sakopti. 
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 S t r o d u  k a p s ē t a  – Lielstrodu ciemā; Strodu kapsēta ir neliela, ļoti sakopta. 
 V e c u m n i e k u  k a p s ē t a  – Vecumnieku ciemā, kapsēta – neliela, vidēji 

sakopta.  
 T r i z e l n i e k u  k a p s ē t a  – Trizelnieku ciemā; Trizelnieku kapsēta – daļēji 

sakopta. Apbedījumi notiek ļoti reti.  
 S i k s a l a s  k a p s ē t a  – Siksalā. Siksalas kapsētā apglabāti latvieši, 

vecticībnieki, pareizticīgie. Tā ir ļoti neliela, atrodas Siksalas ezera krastā. 
Apbedījumi notiek ļoti reti. Pārsvarā kapu teritorija ir nesakopta, izņemot 
atsevišķas apbedījumu vietas. 

Varakļānu pagasta teritorijā ir 7 kapsētas:  

 V a r a k ļ ā n u  k a p i ,  
 S i l a  k a p i ,  
 K l u š u  k a p i ,  
 Š ķ ē ļ u  k a p i ,  
 P a u n i ņ u  k a p i ,  
 S t i r n i e n e s  k a p i ,  
 D e i g ļ u  k a p i .  

Kapi tiek regulāri kopti un uzturēti kartībā. Perspektīvē tiek paredzēta kapsētas teritorijas 
paplašināšana Varakļānu kapsētai. 

Varakļānu pilsēta pamatā apbedījumiem izmanto divas kapsētas, abas izvietotas Varakļānu 
pagastā: Varakļānu un Sila kapi. 

V a r a k ļ ā n u  k a p i  jau kopš pagājušā gadsimta vidus ir lielākā apbedījuma vieta plašā 
apkaimē. Jau iesākumā tā veidota kā apvienota atsevišķu konfesiju – katoļu, luterāņu, pareizticīgo 
apbedījuma teritorija ar atsevišķiem nodalījumiem katras ticības pārstāvjiem. 

Varakļānu kapos atrodas kapliča (1938.g) un laukums svinīgiem pasākumiem, pēc Anša 
Bērziņa meta 1937. gadā uzcelta arhitektoniska kompozīcija Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo 
Varakļānu draudzes locekļu piemiņai un vārti (1935.g.) ar zvanu torni. 

Pilsētas robežās atrodas E b r e j u  k a p i .  Tajos fašistu okupācijas vara 1941. gadā iznīcināja 
visu uz vietas esošo ebreju kopienu, par ko šodien atgādina masu kapu vietā uzstādītais 
piemineklis. Šajos kapos apbedījumi vairs nenotiek. 

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. 
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55..  PPĀĀRRVVAALLDDEE  

Varakļānu novada pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu vēlētas 
pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības 
kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts normatīvo 
aktu prasības un novada iedzīvotāju intereses.  

5.1. Pašvaldības darba organizācija 

Varakļānu novada domes sastāvā darbojas 13 deputāti. Varakļānu novada pašvaldības darba 
organizācijas principi noteikti 15.07.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1 „Varakļānu 
novada pašvaldības nolikums”. 

Atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības nolikumam domes deputāti darbojas 2 komitejās: 
Finanšu un attīstības komiteja (7 locekļu sastāvā) un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja (6 locekļu sastāvā). 

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;  
 Civilās aizsardzības komisija; 
 Komisija koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža zemes; 
 Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

Sanākot jaunajam pašvaldības deputātu sastāvam, deputāti no sava vidus ievēlējuši domes 
priekšsēdētāju un tā vietnieku. Domes priekšsēdētāja kompetenci nosaka domes nolikums. Domes 
priekšsēdētāja kā pašvaldības lēmējinstitūcijas vadītāja kompetenci nosaka tā, lai lēmējvara tiktu 
nodalīta no izpildvaras. Priekšsēdētāja darbība pamatā vērsta uz: 

 pašvaldības politisko darbību; 
 darbu ar iedzīvotājiem; 
 domes darba vadību un komiteju darba koordinēšanu; 
 stratēģisko vadību; 
 pašvaldības ārējo darbību (attiecības ar valsti un citām pašvaldībām, sadarbība ar 

ārzemju partneriem, pašvaldības pārstāvēšana dažādās institūcijās). 
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Novada domes priekšsēdētāja padotībā ir novada izpildvaras vadītājs - izpilddirektors. 
Izpilddirektora tiesības, pienākumi un atbildība noteikti novada domes nolikumā. Izpilddirektors 
nodrošina: 

 domes pieņemto lēmumu izpildi;  
 apstākļus domes darbībai; 
 informāciju par domē izskatāmajiem jautājumiem, kas nepieciešama lēmumu 

pieņemšanai; 
 atskaiti par pieņemto lēmumu izpildes gaitu; 
 nodrošina un kontrolē LR tiesību aktu ievērošanu novada izpildinstitūcijās. 

Izpilddirektors ir novada administrācijas vadītājs, tā padotībā ir novada administrācijas 
struktūrvienības un darbinieki, kā arī citas pašvaldības institūcijas, kas nodrošina pašvaldības 
funkciju izpildi, kā arī pagasta pakalpojumu centru vadītāji.  

Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā, kā arī veic 
citus pienākumus likumā „Par pašvaldībām’’ noteiktajos gadījumos.  

Pašvaldības funkciju realizēšanai izveidotas vairākas pašvaldības iestādes, piemēram, 
pakalpojumu centri, skolas, feldšeru punkti, bibliotēkas u.c.  

Lai nodrošinātu iespējami lielāku iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un 
iesaistītu iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā: Domes lēmumu pieejami ne tikai 
administratīvajā centrā, bet arī mājas lapā www.varaklani.lv. Komunikācija ar sabiedrību par 
aktivitātēm novadā notiek arī ar izdevuma „Varakļonīts” starpniecību, tajā regulāri iedzīvotājus 
informē par pašvaldības aktualitātēm, arī iedzīvotājiem iespēja izteikt publiski savu viedokli. Tāpat 
informācija par pašvaldību regulāri tika sniegta laikrakstā “Stars”. 

 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. 

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; 
 Murmastienes kultūras centrs; 
 Varakļānu tautas bibliotēka; 
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 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. 

19. tabula  

 
Pašvaldības iestādēs strādājošo skaits un izglītība 

 
iestāde / izglītība 

 
2012. gads 

Pašvaldības administrācija un pārvaldes darbinieku skaits  35 
t.sk. Murmastienes pagasta pārvalde 5 

t.sk. Varakļānu pagasta pārvalde 5 
t.sk. Bāriņtiesa 5 

t.sk. Sociālais dienests 7 
t.sk. maģistra grādu 2 

t.sk. bakalaurs 8 
t.sk. ar augstāko izglītību 17 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 7 
t.sk. ar vidējo izglītību 1 

Stirnienes tautas nams kopējais darbinieku skaits  5 
t.sk. ar augstāko izglītību 4 

t.sk. ar vidējo izglītību 1 
Varakļānu kultūras nams kopējais darbinieku skaits  13 

t.sk. bakalauri 1 
t.sk. ar augstāko izglītību 4 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 5 
t.sk. ar vidējo izglītību 3 

Murmastienes kultūras centrs kopējais darbinieku skaits  5 
t.sk. bakalauri 2 
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t.sk. ar augstāko izglītību 2 
t.sk. ar vidējo izglītību 1 

Varakļānu tautas bibliotēka kopējais darbinieku skaits 2 
t.sk. bakalauri 1 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 1 
Stirnienes bibliotēkas kopējais darbinieku skaits 2 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 2 
Murmastienes bibliotēkas kopējais darbinieku skaits 1 

t.sk. ar augstāko izglītību 1 
Varakļānu novada muzeja kopējais darbinieku skaits 7 

t.sk. ar augstāko izglītību 5 
t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 1 

t.sk. ar vidējo izglītību 1 
Murmastienes feldšerpunkta kopējais darbinieku skaits 1 

t.sk. ar augstāko izglītību 1 
Stirnienes feldšerpunkta kopējais darbinieku skaits 1 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 1 
Veco ļaužu pansionāta „Varavīksne” kopējais darbinieku skaits 16 

t.sk. ar maģistra grādu 2 
t.sk. ar augstāko izglītību 1 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 7 
t.sk. ar vidējo izglītību 6 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” kopējais darbinieku skaits 21 
t.sk. bakalauri 1 

t.sk. ar augstāko izglītību 6 
t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 9 

t.sk. ar vidējo izglītību 5 
SIA „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” kopējais darbinieku skaits 30 

t.sk. bakalauri 1 
t.sk. ar augstāko izglītību 3 

t.sk. ar vidējo speciālo izglītību 19 
t.sk. ar vidējo izglītību 1 

t.sk. pamatizglītība 6 
Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 

 Varakļānu novada pašvaldībā ietilpst divas pagasta pārvaldes:  
 Murmastienes pagasta pārvalde - administratīvais centrs atrodas Murmastienē, 

Murmastienes pagastā, Jaunatnes ielā -4. 
 Varakļānu pagasta pārvaldes administratīvā centra adrese ir Stirnienes 

bibliotēka, Varakļānu pagasts. 

 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 un atkritumu apsaimniekošana. 

Varakļānu novada pašvaldība kopā ar Cesvaines un Lubānas novada pašvaldībām ir 
izveidojušas Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienoto būvvaldi. 
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5.2. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, un speciālā budžeta Varakļānu novada 
pamatbudžeta ieņēmumus 2011. gadā veidoja fizisko un juridisko personu nodokļu maksājumi, 
nodevas, mērķdotācijas, maksājumi no citiem budžetiem, kā arī citi maksājumi un maksas 
pakalpojumi.  
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2009.gads 2010.gads 2011.gads
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ieņēmumu
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ieņēmumi un
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45. attēls. Varakļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, % 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 
 

 P a m a t b u d ž e t a  i e ņ ē m u m i  2011. gadā sastādīja Ls 2 079 366, kas ir par apm. 17.6% 
mazāk kā 2010. gadā (Ls 2 447 267).  

Viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem ir nodokļu ieņēmumi, tie raksturo pašvaldības finanšu 
stabilitāti un ir attīstības pamats. No pašvaldības ieņēmumiem Ls 2079366 nodokļu ieņēmumi 
sastādīja 32%. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (29 % jeb Ls 
593 286), plāns izpildīts par 111 %, un tas ir par Ls 68 496 vairāk nekā 2010. gadā  

 Nekustamā īpašuma nodoklis – 3%( Ls 75 941), plāns izpildīts 108% un tas ir par Ls 7 021 
vairāk nekā 2010. gadā. Šis ir vienīgais nodokļa veids, ko administrē pašvaldība. 

 N e n o d o k ļ u  i e ņ ē m u m o s  tiek ieskaitīti ieņēmumi no valsts un pašvaldības nodevām, 
no iekasētiem sodiem un īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi Varakļānu novadā 2011. gadā 
tika saņemti par Ls 822 mazāk nekā 2010. gadā (Ls 6 510). Lielākā nenodokļu ieņēmumu daļa 
sastāv no Valsts, pašvaldību nodevām, ko ieskaita pašvaldību budžetā, kas 2011. gadā sastādīja Ls 
2 662, un naudas sodi un sankcijas - Ls 2 560, kas ir saglabājušies iepriekšējā gada līmenī. 
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 2011. gadā sastādīja Ls 328. Nenodokļu ieņēmumu 
samazinājums saistās ar to, ka 2011. gadā nebija ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, 
kas 2010. gadā sastādīja Ls 1 565. 

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2011. gadā Varakļānu novadā sastādīja Ls 112 
360, kas ir par Ls 19 973 mazāk kā 2010. gadā (Ls 132 333). Šie ieņēmumi sastāda 5 % no 
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kopējiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (Ls 95 582), kas salīdzinot ar 2010. gadu ir par Ls 8 482 mazāk, 
samazinājušies ieņēmumi arī par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – Ls 16 778, 
kas 2010. gadā sastādīja Ls 28 269. 

 Varakļānu novada pašvaldības budžetā 62 % no kopējiem ieņēmumiem sastādīja transferti - 
Ls 1 292 091, kas ir par Ls 422 623 mazāk kā 2010. gadā ( Ls 1 714 714), kas ir skaidrojams ar to, 
ka tika saņemti līdzekļi projektu īstenošanai. Valsts budžeta transferti Ls 1 269 670, no tiem Ls 
1 126 370 saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti, t.sk. dotācija no PFIF-Ls 556 179, kuras 
izpilde ir 108 % no plānotā un Ls 1 640 kapitālo izdevumu transferti, valsts budžeta transferti ES 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai- Ls 141 660. Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 
22 421, kas ir ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām t.i. ieņēmumi izglītības, sociālo 
funkciju nodrošināšanai. 

 Varakļānu novada pašvaldības 2011. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām izpildīti par 99 % un tie sastāda Ls 2 583 156. Izdevumi nesamazinājās, jo turpinājās ES 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošana. 

 

 46. attēls. Varakļānu novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2011. gadā (tūkst. Ls) 
Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

Vispārējo v a l d ī b a s  d i e n e s t u  i z d e v u m i  2011. gadā sastāda Ls 824 478, kas ir par Ls 
340 663 vairāk kā 2010. gadā (Ls 483815).Sabiedriskā kārtība un drošība 2011. gada izdevumi ( Ls 
6 668) ir par Ls 176 mazāk nekā 2010. gadā ( Ls 6 844).  
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20. tabula  

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi 

 Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

 E k o n o m i s k ā  d a r b ī b a  2011. gadā izdevumi sastādīja – Ls 56 570, kas ir par Ls 20032 
mazāk kā 2010. gadā (Ls 76 602).Pašvaldības teritoriju attīstības 2011. gada izdevumi (Ls 246 894) 
bija par Ls 144 413 vairāk nekā 2010. gada izdevumi. Veselības budžeta izdevumi 2011. gadā 
sastādīja Ls 15 222, kas ir Ls 2 708 vairāk kā 2010. gadā. Atpūta un kultūra izdevumi 2011. gadā –
Ls 247 496. Vislielāko budžeta izdevumu daļu sastāda izglītības izdevumi 2011. gadā- Ls 934 660, 
2010. gadā Ls 1 389 424, kas ir samazinājies par Ls 454 764. Sociālās aizsardzības 2011. gada 
izdevumi sastādīja Ls 251 168, kas ir par Ls 31 210 mazāk kā 2010. gadā (Ls 282 378).Varakļānu 

Ilgtermiņa aizdevuma devējs un 
mērķis 

Parakstīša-
nas  

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
summa, LVL 

% par 
aizņēmu-

ma 
izmanto-

šanu 

Atmaksātā 
aizņēmuma 

pamat-
summa, 

LVL 
Valsts kase, ERAF projekts 
"Varakļānu pilsētas transporta un 
gājēju drošības uzlabošana" 08.09.2006 20.02.2016 130 533 3,8 -110 103 

Valsts kase, Varakļānu vidusskolas 
sporta zāles celtniecības pabeigšanai 01.06.2007 20.03.2027 300 000 5,228 -32 868
ELFLA projekta “Bērnu rotaļu 
laukuma labiekārtošana un sporta 
laukuma rekonstrukcija Varakļānu 
pilsētā” 

17.12.2009 20.07.2019 100 000 4,389 -100 000

KPFI projekts “Energoefiktivitātes 
paaugstināšana Varakļānu novada 
pašvaldības ēkās” 

20.12.2010 20.12.2020 84 768 1,857 -3 649

SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas fonda 
projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Varakļānos I kārta” 
īstenošanai 

22.12.2010 20.07.2030 400 000 1,857 -19 220

ERAF projekta „Sociālās 
dzīvojamās mājas „Ceriņi” 
Varakļānu novadā siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 114 744 1,781  

ERAF projekta „Sociālās 
dzīvojamās mājas „Pūpoli” 
Varakļānu novadā siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 95 945 1,781  

ELFLA projekta „Administratīvās 
ēkas rekonstrukcija- aktu zāles 
piebūve” 

27.06.2011 20.05.2021 90 000 1,745  

KOPĀ   1 315 990  -265 840 
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novada pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 67 % izlietoti uzturēšanas 
izdevumiem - Ls 1 729 114 un 33 % izlietoti kapitālajiem izdevumiem - Ls 853 925. 

Varakļānu novada pašvaldības speciālais budžets ieņēmumi 2011. gadā sastādīja Ls 187 640, 
2010. gadā - Ls 60 278. Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2011. gadā sastādīja Ls 63 358, 
dabas resursa nodoklis –Ls 3 337. Līdzekļi izlietoti 99% plānotajam t.i. Ls 184 371, kas ir par Ls 
41 351 mazāk kā 2010. gadā - Ls 225 722. Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti 
sekojoši: ekonomiskā darbība-Ls 183 896, vides aizsardzība Ls 475, 2010. gadā- ekonomiskā 
darbība Ls 220 267, vides aizsardzība – Ls 5 455. Speciālā budžeta izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām 48 % izlietoti uzturēšanas izdevumiem - Ls 89 339 un 52 % izlietoti 
kapitālajiem izdevumiem - Ls 95 032. 

2011. gadā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 476, kas sastādīja Ls 530 no juridiskām 
personām un Ls 1946 no fiziskām personām. 2011. gadā izlietotie ziedotie līdzekļi tika izlietoti Ls 4 
040 apmērā. 

  21. tabula  

Varakļānu novada pašvaldības ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 

Avots: Varakļānu novada pašvaldība 

Finanšu izlīdzināšanas rādītāji: 2010. gadā Varakļānu novada pašvaldība no fonda kopā 

saņēma 571213 Ls jeb 147 Ls uz vienu iedzīvotāju. 

5.3. Teritorijas attīstības līmeņa novērtējums 

 Dažādu teritoriālo vienību attīstības novērtējumam tiek aprēķināts teritorijas attīstības līmeņa 
indekss. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo teritorijas (pašvaldības) attīstības līmeni 
attiecīgajā gadā, parādot augstāku vai zemāku attīstību no vidējā attīstības līmeņa valstī. To 
aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas 
pamatrādītāju standartizētās vērtības. 

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr. Ieguldījums uz 
01.01.11. 

Iegāde 
2011. g. 

Izslēgts 
2011. g. 

Pārvērtēts 
2011. g. 

Ieguldījums uz 
31.12.11 

Varakļānu "Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums" SIA,  

 Reģ. Nr. 47103000676 
348 179 0 0 -149 304 198 875 

„Varakļānu veselības aprūpes 
centrs” SIA, 
 Reģ. Nr. 47103000676 

0 46 000 0 -46 000 0 

KOPĀ  348 179 46 000 0 -195 304 198 875 
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22. tabula  

 

 
Avots: VRAA, 2011 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības tiek aktualizētas ik gadu, jo tās tiek izmantotas Eiropas 
Savienības (ES) fondu līdzekļu apgūšanā. Indeksi nosaka valsts līdzfinansējumu apmēru pašvaldību 
īstenotos ES fondu projektos - jo zemāks teritorijas attīstības indekss, jo augstāks valsts budžeta 
dotācijas un zemāks pašvaldības līdzfinansējuma īpatsvars. 

 
 

Varakļānu novada un kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības indekss 

Novads 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu 
indekss 

Pēc 
2008. g. datiem 

Pēc 
2009. g. datiem 

Pēc 2010. g. 
datiem 

Pēc 2009. g. 
dat., salīdz. ar  

2008. g. 

Pēc 2010. g. 
dat., salīdz. ar 

2009. g. 
Vērtība  Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

Varakļānu -1,347 102 -1,317 102 -1,333 100 -2,314 97 -1,174 98 
Viļakas -1,712 106 -1,589 106 -1,423 103 -2,943 106 -1,438 104 

Rēzeknes -1,231 101 -1,164 98 -1,166 97 -2,584 102 -1,275 99 

Riebiņu -1,488 105 -1,349 103 -1,939 102 -2,493 101 -1,433 103 

Madonas -0,151 55 -0,122 52 -0,108 54 -1,243 59 0,022 56 
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47. attēls. Varakļānu novada funkcionālās saiknes ar kaimiņu pašvaldību teritorijām Avots: VARAM  

Aizsargājamo 
dabas teritoriju 
kompleksi 

Funkcionālās 
saites ar 
kaimiņu 
novadiem 

Nacionālas 
nozīmes 
attīstības 
centri 
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66..  SSVVIIDD  AANNAALLĪĪZZEE  
 

 Darba grupās tika veikta teritorijas attīstības stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu 
(SVID) analīze, ņemot vērā teritorijas pašreizējo situāciju. 

6.1. Stiprās puses  

SOCIĀLĀ VIDE Vērt. 

3 vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skola, pirmskolas izglītības iestāde  
Laba izglītība, stipras ģimenes 3 
Mūžizglītības iespējas 1 
Laba infrastruktūra, speciālisti 2x 2 
Veselības diagnostikas pamatpakalpojumi, ģimenes ārsti 1 

Sociālo pakalpojumu pieejamība 2 
Pirmskolas izglītības iestāžu vecāku un pedagogu sadarbība  
Izglītības iespējas novadā 4 
EKONOMISKĀ VIDE  
Smilts un grants karjeri, kūdra 2x  
Finansu piesaiste - projekti 3 
Labs ģeogrāfiskais stāvoklis 2x 8 
Ceļu infrastruktūra 1 
Eiropas ceļš, uzņēmēji 2 
PĀRVALDE  
Pašvaldības īpašumi 2 
Pārvaldes infrastruktūra un funkcijas  
Projektu izstrāde un finansu piesaiste 2x 5 
Pieejama 1 
Labi speciālisti  
Sadarbība un sadraudzība, kultūrvēsturiskais mantojums, finanšu piesaiste 5 
Mazs novads 2x 2 
Sadarbība un sadraudzība 3x  
Realizētie ūdenssaimniecības projekti Varakļānos, Murmastienē 1 
DZĪVES UN DABAS VIDE  
Mūžizglītības iespējas, pašdarbības kolektīvi, dažādu prasmju izpaušana 4 
Apmeklē kvalitatīvus un populārus pasākumus 2 
Veselības aprūpes centrs  
Vēsturiskie pieminekļi 2 
Sakārtota vide, nepiesārņota, ekoloģiska 3x  3 
Teiču rezervāts, sakopta pilsēta un Murmastiene  5 
Kultūras un aktīvās atpūtas vietas – rezervāts, muižas, tūrisms 2 
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6.2. Vājās puses  

SOCIĀLĀ VIDE 
Iedzīvotāju skaita samazināšanās 2x 
Darbinieku trūkums 
Cilvēkresursu samazināšanās novadā, maz izglītotu speciālistu, maz jauniešu, vāja medicīniskā 
aprūpe 
Salīdzinoši augsts bezdarbs 2x 

Mazs iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 2x 
Vientuļo veco cilvēku skaita palielināšanās, pansionāru īpatsvara palielināšanās 2x 
Grūti piesaistīt speciālistus, jo darbs nav uz pilnu slodzi  
Zemi demogrāfiskie rādītāji; maza dzimstība, liela mirstība 2x 
Darba spējīgo cilvēku aizbraukšana uz citām valstīm 
Nemotivētu jauniešu skaita pieaugums 
 Nav mācību saimniecības skolēniem (lauciņi) 
Liels trūcīgo ģimeņu skaits novadā 
Pēc ilgstoša bezdarba nespēja iekļauties darba tirgū 

EKONOMISKĀ VIDE 
Mazs darba vietu skaits 2x 
Mazjaudīgs, dārgs internets lauku teritorijās  
Nepietiekams valsts finansējums medicīnas aprūpei lauku teritorijās 
Pilsētas un lauku infrastruktūra 
Kvalitatīvu darba resursu trūkums 
Kanalizācija 
Eiropas projektu ietvaros bieži nav paredzēts piedalīties mazajām pašvaldībām 

PĀRVALDE 
Novada pašvaldības darbiniekiem mazas algas (vienas no mazākajām Latvijā) 2x 
Mazs budžets, nav e-pārvaldes, tālu reģionālie centri 3x 
Rīkot novadā reģiona apmācības 
Objektu nepieejamība ar īpašām vajadzībām 3x 
Varētu lielāku pašvaldības iestāžu budžetu 
Nav cilvēka kas labi pārvaldītu svešvalodas 
Pirmskolas iestādei piesaistīt speciālistus – psihologs, sociālais pedagogs 
Vēsturisko ciemu nosaukumu likvidēšana 

DZĪVES UN DABAS VIDE 
Sporta un atpūtas aktivitāšu iespējas kā pieaugušiem tā bērniem 2x 
Kultūrvēsturiskie objekti nav restaurēti, publisku atpūtas vietu trūkums un sliktais stāvoklis 
Tālu reģionālais centrs 
Daudzi sabrukuši, neizmantoti objekti (fermas, linu fabrika u.c.) 
Pirmskolas bērniem nepieciešams baseins vasaras norūdīšanās procesam 
Veloceliņu infrastruktūras trūkums pilsētā un līdz Stirnienei 
Nav ātrās medicīniskās palīdzības 



 

Varakļānu novada Attīstības programma 2013 - 2020 
II. daļa Pašreizējā situācija 

 

95 
 

Nav publiskās peldvietas 
Autoosta 
Trūkst skaistas vietvārdu norādes 
Nav vienoti informācijas stendi 
Vēlme pēc aktīvas atpūtas, bet pasākumus neapmeklē 
Ieejas maksa kultūras pasākumos – iemesls lai neapmeklētu 
 

6.3. Draudi 

SOCIĀLĀ VIDE Vērt. 
Darba vietu nepietiekamība 5 
Vientuļo cilvēku skaita palielināšanās  
Jauniešu izbraukšana no novada un valsts 6 
Nav pietiekoši nodrošināti ātrās palīdzības pakalpojumi 2 

Medicīnas aprūpes pakalpojumu izmaksu pieaugums 3 
Pensijas vecuma palielināšana, mazas pensijas 6 
Iedzīvotāju skaita samazināšanās  9 
Valsts var pārtraukt finansu līgumus ar veselības aprūpes centru (valsts politika) 2 
Pabalstu sistēma degradē cilvēkus 6 
EKONOMISKĀ VIDE  
Lielai daļai darbspējīgo nav intereses mainīt dzīvi 2 
Zudušas cilvēku darba iemaņas 2 
Energoresursu sadārdzināšanās 6 
PĀRVALDE  

Finansējuma kapacitātes nepietiekamība 8 
Reģionālās reformas, naudas trūkums, valsts likumu maiņa 4 
DZĪVES UN DABAS VIDE  
Bojātas meliorācijas sistēmas, applūst parka teritorija un ganību iela  2 
Vētras, ekoloģiskās katastrofas (tuvumā dzelzceļš), plūdi 2 
Imigranti   
Kultūru sajaukums 1  
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6.4. Iespējas 

SOCIĀLĀ VIDE Vērt. 
Veidot ekskluzīvāku sociālo pakalpojumu pansionātu 3 
Sociālo pakalpojumu paaugstināšana 2 
Izveidot un labiekārtot dzīvošanas iespējas vasarā  
Maznodrošinātajiem piedāvāt saražot sev pārtiku  3 

Sadarbība ar Šveices baltiešu komiteju, citām emigrācijas organizācijām 1 
Veidot aptaujas iedzīvotāju vidū par iedzīvotāju vajadzībām 2 
EKONOMISKĀ VIDE  
Labi sakārtotas ēkas, kurām jāpiedomā labs ekonomisks pielietojums  1 
Eiropas mēroga muižas ansamblis 2 
Pašvaldības īpašumu nomas iespējas 2 
Lauksaimniekiem iespēja nodarbināt bērnus 1 
Dzelzceļš un Eiropas lielceļš 3 
Peldvietas 1 
Teritorijas un infrastruktūras plānojums 3 
PĀRVALDE  
Gudri deputāti, Eiropas mēroga projektu iespējas 3 
Sadarbība starp pašvaldības iestādēm 2 
Sadarbības iespējas kultūras un tūrisma jomā  7 
Veidot aptaujas iedzīvotāju vidū par iedzīvotāju vajadzībām 2 
Eiropas Savienības līdzekļu piesaiste 4 
Atbalstīt NVO 7 
DZĪVES UN DABAS VIDE  
Bīskapa B. Sloskāna svētvieta Stirnienē, sadarbība ar Vatikānu 2 
Izveidot atsevišķu sporta pasākumu plānu katram gadam 2 
Labs ģeogrāfiskais stāvoklis 3 
Attīstīt tūrismu 5 
Sadarbības iespējas kultūras un tūrisma jomā 7 
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77..  IIEEDDZZĪĪVVOOTTĀĀJJUU  AAPPTTAAUUJJAASS  AAPPKKOOPPOOJJUUMMSS  
 
 
 

Murmastienes 
pagastā

26

Varakļānu 
pagasts

23

Varakļānu 
pilsēta

53
N = 102

 
1.2. Plāni tuvāko 5 gadu laikā mainīt dzīvesvietu (respondentu sadalījums, N=103) 
 

Plāno doties
ārpus Latvijas

3
Cits variants

3

Pārcelsies uz 
citu 

dzīvesvietu 
Latvijā

27

Neplāno
69

dzīvesvietu 
mainīs novada 

robežās
1

N = 103
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1.3. Respondentu dzimums (respondentu sadalījums, N=104) 
 

sievietes
68

vīrieši
36

N = 104

 
 
 
1.4. Respondentu dzimuma-vecuma struktūra (respondentu sadalījums, N=102) 
 

23

9

10

13

6

5

1

15

5

4

6

1

4

25 15 5 5 15 25

līdz18

18-25

26-35

36-45

46-55

56-62

63-75

vīrietis sieviete
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1.5. Aptaujāto sieviešu un vīriešu izglītība līmenis (respondentu sadalījums, N=100) 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

vidējā profesionālā

augstākā

turpina mācības, studijas

vispārējā vidējā

pamatskolas

vidējā 
profesionālā augstākā turpina mācības, 

studijas vispārējā vidējā pamatskolas

sieviete 23 20 15 5 2
virietis 14 9 11 1 0

sieviete virietis

 
 
 
1.6. Aptaujāto ģimenes stāvoklis sadalījumā pēc respondentu vecumgrupas 
(respondentu sadalījums, N=102) 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

līdz18

18-25

26-35

36-45

46-55

56-62

63-75

līdz18 18-25 26-35 36-45 46-55 56-62 63-75 kopā
precējies 1 3 7 9 13 6 5 44
neprecējies 0 34 6 0 1 1 0 42
nedzīvo kopā 0 0 1 3 1 0 0 5
šķirtenis/-e 0 0 0 2 3 0 0 5
atraitnis/-e 0 0 0 0 2 0 4 6  
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1.7. Respondentu nodarbošanās (atbilžu sadalījums) 
 

26

10

17

7

5

2

2

2

7

13

9

6

1

2

2

1

0 5 10 15 20 25 30

Darba ņēmējs (valsts vai pašvaldībās iestādē)

Pašnodarbināta persona (t.sk. zemnieks)

Skolēns vai studens, kas nestrādā

Darba ņēmējs (privātuzņēmumā)

Mājsaimniece (-ks)

Darba devējs (uzņēmējs)

Nestrādājošs pensionārs (-e)

Bezdarbnieks (-ce)

vīrietis sieviete

 
 
 
1.8. Respondentu darba vai mācību vieta (respondentu sadalījums, N=95) 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Varakļānu pilsētā

Murmastienes pagastā

Rīgā

Rēzeknē

Varakļānu pagastā

Citur Latvijā

Varakļānu 
pilsētā

Murmastienes 
pagastā Rīgā Rēzeknē Varakļānu 

pagastā Citur Latvijā kopā

vīrieši 16 7 2 3 3 2 33
sievietes 36 12 6 4 3 1 62
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1.9. Respondentu pieredze darbā ārvalstīs (respondentu sadalījums, N=104) 
 

Esmu, vienu 
reizi

5

Esmu, vairāk 
nekā vienu 

reizi
4

Neesmu 
strādājis (-usi) 

ārzemēs
94

Nevēlos 
atbildēt

1

N = 104

 
 
 
2. RESPONDENTU VAI TO ĢIMENES LOCEKĻU SAŅEMTIE IZGLĪTĪBAS UN 
SOCIĀLIE PKALPOJUMI 
 
 
2.1. Pirmsskolas vecuma bērni respondentu ģimenēs (respondentu sadalījums, N=98) 
 

Ir
22

Nav
76

N = 98
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2.2. Respondentu ģimenē augošie bērni, kas apmeklē izglītības iestādes (respondentu 
sadalījums, N=103) 
 

Neiet skolā / 
nav bērnu

53

Varakļānu 
vidusskolu

22

Pašvaldības 
PII Varakļānu 

pilsētā
14

Skolu citā 
pašvaldībā

7
Murmastienes 
pamatskolu

5Citas 
pašvaldības 

PII
1

Stirnienes 
pamatskolu

1

N = 103

 
 
 
2.3. Respondentu vai to ģimenes locekļu saņemtie Varakļānu novada sociālā dienesta 
pakalpojumi (palīdzība) 
 

Grūti pateikt
nav atbildes

27

sociālie 
pakalpojumi 
NAV saņemti 

54

sociālie 
pakalpojumi 
IR saņemti

11

N = 92
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3. RESPONDENTU LĪDZDALĪBAS RAKSTUROJUMS, INFORMĒTĪBA UN 
PAŠVALDĪBAS DARBA VĒRTĒJUMS 
 
 
3.1. Respondnetu līdzdalība pašvaldības darbā, izsakot savu viedokli (atbilžu 
sadalījums) 
 

5 17 37 26

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Izsaku viedokli par pašvaldības darbu

Regulāri Reizēm Reti Nekad

 
 
 
3.2. Respondentu līdzdalība pašvaldības rīkotajos pasākumos (atbilžu sadalījums) 
 

23

19

23

7

8

9

6

23

31

29

28

8

6

12

12

14

25

29

23

17

22

16

19

31

5

9

9

53

42

49

45

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kultūras pasākumi

Izklaides pasākumi

Pasākumus brīvā dabā

Interešu pulciņi

Sporta sacensības vai pasākumi

Pasākumi bērniem

Pasākumi jauniešiem

Teritorijas sakopšanas talkas

Regulāri apmeklēju Reizēm apmeklēju Reti apmeklēju Neapmeklēju
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3.3. Pašvaldības piedāvāto pakalpojumu izmantošana aptaujāto vidū (atbilžu 
sadalījums) 
 

18

17

8

19

18

8

5

42

34

25

22

6

17

39

52

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Medicīnas pakalpojumi

Bibliotēku pakalpojumi

Sporta zāļu pakalpojumi

Sociālās palīdzības pakalpojumi

Regulāri izmantoju Reizēm izmantoju Reti izmantoju Neizmantoju

 
 
 
3.4. Informācijas avoti par pašvaldībā notiekošo (atbilžu sadalījums) 
 

4

9

20

25

35

71

0 10 20 30 40 50 60 70

Cits variants

No radiem, draugiem un paziņām

Pašvaldībā

Madonas reģiona laikrakstā "Stars"

Pašvaldības mājaslapā internetā

Pašvaldības laikrakstā "Varakļonīts"
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3.5. Plašāk nepieciešamās informācijas saturs (atbilžu sadalījums) 
 

7
10

13
14

16
20
20
21
21

25
25
25
26

28
30

32
34

38
51

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Par ūdens kvalitāti
Par izcilām personībām novadā
Par pašvaldības uzņēmumiem

Par būvvaldes darbu
Par nekustamā īpašuma jautājumiem

Par vides stāvokli
Par medicīnas pakalpojumiem novadā

Par pašvaldības iestādēm
Par sporta pasākumiem novadā

Par izglītības jautājumiem
Par pašvaldības deputātu viedokli

Par izglītības iespējām
Par bērnu iespējām ārpus skolas

Par komunālajiem pakalpojumiem
Par uzņēmējiem novadā

Par sociāliem pakalpojumiem
Par pašvaldības darbību kopumā
Par kultūras pasākumiem novadā

Par darba iespējām novadā
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3.6. Pašvaldības darba vērtējums aptaujāto vidū (atbilžu sadalījums) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Iespēja ietekmēt pašvaldības 
lēmumus

Iespēja piedalīties attīstības 
plānošanā

Iespēja saņemt informāciju par 
pašvaldības darbu

Pašvaldības darbs kopumā

drīzāk apmierināts ļoti apmierināts

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

Iespēja ietekmēt pašvaldības 
lēmumus

Iespēja piedalīties attīstības 
plānošanā

Iespēja saņemt informāciju par 
pašvaldības darbu

Pašvaldības darbs kopumā

drīzāk neapmierināts ļoti neapmierināts
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3.7. Kopējais novada pašvaldības darbības vērtējums pēc aptaujāto dzimuma 

0

20

40

60

80

100

neizmanto / nav 
pieejams

drīzāk 
neapmierināts

ļoti neapmierinātsdrīzāk 
apmierināts

ļoti apmierināts

sieviete vīrietis
 

 
3.8. Kopējais novada pašvaldības darbības vērtējums pēc aptaujāto dzīvesvietas 
 

0

20

40

60

80

neizmanto / nav 
pieejams

drīzāk 
neapmierināts

ļoti 
neapmierināts

drīzāk 
apmierināts

ļoti apmierināts

Murmastienes pagasts Varakļānu pagasts Varakļānu pilsēta
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4. VISPĀRĒJS DZĪVES VIDES, KĀ ARĪ PAKALPOJUMU KVALITĀTES UN PIEEJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS 
4.1. Dzīves jomas, ar kurām respondenti ir visvairāk apmierināti (atbilžu sadalījums) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Trokšņu līmenis dzīvesvietā

Kapsētu pieejamība un apsaimniekošanas kvalitāte

Teritoriju uzkopšana un tīrība dzīvesvietā

Pamatskolas pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

Vidusskolas pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

Kultūras pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

PII pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

Personiskā drošība un sabiedriskā kārtība

Gaisa kvalitāte dzīvesvietā

Gājēju infrastruktūras kvalitāte (ietves, celiņi, pārejas)

Dzeramā ūdens kvalitāte dzīvesvietā

Dzīves vides (apbūvētās teritorijas) kvalitāte

Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru) daudzums un kvalitāte

Atkritumu savākšana un izvešana

Būvvaldes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Medicīnas pakalpojumu pieejamība

Centralizētas kanalizācijas pieejamība dzīvesvietā

Ielu apgaismojums Varakļānu pilsētā un ciemos

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

Transportam infrastruktūras kvalitāte (ielas, ceļi, norādes)

Peldūdeņu pieejamība un kvalitāte

Pašvaldības policijas darbs

Pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāte

Centralizētas siltumapgādes pieejamība dzīvesvietā

drīzāk apmierināts ļoti apmierināts
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4.2. Dzīves jomas, ar kurām respondenti ir visvairāk neapmierināti (atbilžu sadalījums) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Peldūdeņu pieejamība un kvalitāte

Personiskā drošība un sabiedriskā kārtība

Kultūras pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Transportam domātās inf rastruktūras (ielas, ceļi, norādes) kvalitāte

Pašvaldības policijas darbs

Teritoriju uzkopšana un tīrība dzīvesvietā

Ielu apgaismojums Varakļānu pilsētā un ciemos

Medicīnas pakalpojumu pieejamība

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

Pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāte

Būvvaldes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Trokšņu līmenis dzīvesvietā

Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru) daudzums un kvalitāte

Gājējiem domātās inf rastruktūras (ietves, celiņi, pārejas) kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitāte dzīvesvietā

Atkritumu savākšana un izvešana

Centralizētas siltumapgādes pieejamība dzīvesvietā

Kapsētu pieejamība un apsaimniekošanas kvalitāte

Dzīves vides (apbūvētās teritorijas) kvalitāte

Centralizētas kanalizācijas pieejamība dzīvesvietā

Vidusskolas pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

PII pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Pamatskolas pieejamība un pakalpojumu kvalitāte novadā

Gaisa kvalitāte dzīvesvietā

dzrīzāk neapmierināts ļoti neapmierināts
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4.3. Dzīves vides, kā arī dažādu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes vērtējums 
Varakļānu novadā (atbilžu sadalījums) 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

Nodarbinātības iespējas novadā

Novads, kā vieta, kur atpūsties

Sociālo problēmu risināšana

Brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā                              
(sports, kultūra u.c.)

Novads, kā vieta, kur strādāt

Dzīves vide novadā kopumā

Sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte

Novads, kā vieta, kur dzīvot

Primārās veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte                        
(t.sk. ģimenes ārsti)

drīzāk apmierināts ļoti apmierināts

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Novads, kā vieta, kur dzīvot

Sociālo problēmu risināšana

Dzīves vide novadā kopumā

Primārās veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte

Brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā               
(sports, kultūra u.c.)

Sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamība                   
un kvalitāte

Novads, kā vieta, kur strādāt

Novads, kā vieta, kur atpūsties

Nodarbinātības iespējas novadā

drīzāk neapmierināts ļoti neapmierināts
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4.4. Iemesli, kāpēc aptaujātie ir neapmierināti ar nodarbinātības iespējām Varakļānu 
novadā (atbilžu sadalījums) 
 

2

6

8

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Darbaspēka trūkums

Iegūtajai kvalifikācijai / izglītībai 
neatbilstošs darba vai atalgojuma 

piedāvājums 

Jauniešu nodarbinātības problēmas

Darbavietu un to daudzveidības 
trūkums

 
 
 
4.5. Iemesli, kāpēc respondenti ir neapmierināti ar brīvā laika pavadīšanas iespējām 
Varakļānu novadā (atbilžu sadalījums) 
 

2

4

5

5

11

0 2 4 6 8 10 12

Trūkst informācijas par izklaides, sporta un 
kultūras pasākumiem

Neapmierina notiekošo sporta un kultūras 
pasākumu kvalitāte

Nav brīva laika vai nav kur to pavadīt

Pārāk maz sporta pasākumu

Pārāk maz kultūras pasākumu
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4.6. Kopējais novada dzīves vides, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes vērtējums pēc 
aptaujāto dzimuma 
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nav pieejams

drīzāk 
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neapmierināts

drīzāk 
apmierināts

ļoti apmierināts

sieviete vīrietis
 

 
4.7. Kopējais novada dzīves vides, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes vērtējums pēc 
aptaujāto dzīvesvietas 

0

50

100

150

200

neizmanto / nav 
pieejams

drīzāk 
neapmierināts
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ļoti apmierināts

Murmastienes pagasts Varakļānu pagasts Varakļānu pilsēta
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5. VARAKĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS VĒRTĒJUMS UN IESPĒJAS 
 
 
5.1. Labās lietas, kas Varakļānu novadā notikušas pēdējā gada laikā (atbilžu sadalījums) 
 

9

14

33

44

63

0 10 20 30 40 50 60

Pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstība, sociālā 
centra atvēršana

Novada sakoptība                                                                
(parki, kapsētas, apstādījumi, pagalmi, ielas u.c.)

Ūdenssaimniecības sakārtošana un attīstība novadā

Pašvaldības ceļu, ielu un gājēju ietvju sakārtošana, 
remonts un izbūve, t.sk. apgaismojuma izveide

Pašvaldības iestāžu ēku siltināšana un renovācija,                
kultūras centra izveide Murmastienē

 
 
 
5.2. Lielākie trūkumi Varakļānu novadā (atbilžu sadalījums) 
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64

75
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Zema pieejamās izglītības kvalitāte

Nepieejama veselības aprūpe

Nepietiekams sabiedriskā transporta 
nodrošinājums

Nesakārtota ūdensapgāde un kanalizācija

Nesakārtotas dabas teritorijas

Neapmierinoša drošības un kārtības 
nodrošināšana

Nesakārtota tūrisma infrastruktūra

Slikts ceļu stāvoklis

Darba vietu trūkums
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5.3. Pirmkārt risināmās problēmas Varakļānu novadā (atbilžu sadalījums) 
 

4

5
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23

32

44
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Jāuzlabo sabiedriskā transporta pieejamība                            
(t.sk. skolēnu pārvadāšanas nodrošinājums)

Jāpilnveido veselības aprūpe

Jāuzlabo policijas darbs

Jāveicina ēku renovācija un siltināšana, kā arī gruastu 
nojaukšana

Nepieciešams uzlabot sociālos pakalpojumus un pabalstu 
piešķiršanas kritērijus

Jāsakārto komunālā saimniecība (ūdenssaimniecība, 
siltumapgāde, sadarbība ar iedzīvotājiem) 

Jāuzlabo publiskās ārtelpas kvalitāte (atpūtas zonas, tirgus 
laukums, ēdnīca, naktsmītnes, stāvvietas, tualetes u.c.)

Nepieciešams vairāk kultūras pasākumu, jāuzlabo brīvā 
laika pavadīšanas iespējas

Jāveicina uzņēmējdarbība un jauniešu nodarbinātība, 
jaunu darbavietu veidošana

Jāuzlabo ceļu un ielu stāvoklis, to uzturēšana un 
apgaismojums

 
 
 
5.4. Varakļānu novada perspektīvās attīstības virziens (respondentu sadalījums, N=103) 
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5.5. Prioritāri attīstāmās jomas Varakļānu novadā (atbilžu sadalījums) 
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Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas)
Lauksaimniecība

Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde
Tūrisms
Kultūra

Sports un aktīvā atpūta
Drošība un sabiedriskā kārtība

Izglītība
Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde, kanalizācija)

Būvniecība
Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana

Mežizstrāde un kokapstrāde
Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde

Zivsaimniecība

 
 

 


