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  1. VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA – VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 

Pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 

un realizējot šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citos LR likumos un Ministru 

kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā 

teritorijā. Varakļānu novada pašvaldība sāka darboties 2009. gada 1. jūlijā pēc pašvaldību 

vēlēšanām. Varakļānu novads apvieno Murmastienes pagastu, Varakļānu pagastu un 

Varakļānu pilsētu.  

Pašvaldības darbībā 2021. gadā būtiskas izmaiņas notika sakarā ar administratīvi 

teritoriālo reformu, kad  Varakļānu novada teritoriju atbilstoši Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumam bija paredzēts iekļaut Rēzeknes novadā, taču Varakļānu novada  

pašvaldība  Saeimas lēmumu  apstrīdēja Satversmes tiesā. Satversmes tiesa atzina, ka lēmums  

par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam nav bijis atbilstošs Latvijas 

Republikas Satversmei. Pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu, Varakļānu novadā 

pašvaldību vēlēšanas nenotika, tā vietā  Saeima 01.06.2021. pieņēma Varakļānu novada 

domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumu, kas noteica, ka 01.07.2021. darbu uzsāk 

un uz savu pirmo sēdi sanāk Varakļānu novada pagaidu administrācija. Par pagaidu 

administrācijas vadītāju tika iecelts līdzšinējais domes priekšsēdētājs Māris Justs.  

11.09.2021. notika Varakļānu novada un Rēzeknes novada pašvaldību vēlēšanas, kuru 

rezultātā tika ievēlēta Varakļānu novada dome.  Tās sastāvā ir piecpadsmit deputāti, kas strādā 

pašvaldības iedzīvotāju interesēs, pieņem lēmumus, lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs ir Māris Justs. 2021.gada laikā ir notikušas 18 

domes sēdes, tai skaitā, 12 kārtējās  un  6 ārkārtas sēdes.  13 sēdes notikušas attālināti. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ir izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas: 

1) Finanšu un attīstības komiteju; 

2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.  

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

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

apmeklējums 2021. gadā ir bijis 93,21%.  

Varakļānu novada pašvaldības administrācijas darbu vada pašvaldības izpilddirektors 

Oskars Kančs 

Iestādes: 

 Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija); 

 Varakļānu vidusskola; 

 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”; 

 Varakļānu mūzikas un mākslas skola; 

 Varakļānu kultūras nams; 

 Stirnienes tautas nams; 

 Murmastienes kultūras centrs; 

 Varakļānu novada muzejs;  
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 Varakļānu tautas bibliotēka; 

 Stirnienes bibliotēka; 

 Murmastienes bibliotēka; 

 Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”; 

 Stirnienes feldšerpunkts; 

 Murmastienes feldšerpunkts; 

 Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests; 

 Varakļānu novada Bāriņtiesa; 

 Jauniešu centrs “Aplis”; 

 Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Varakļānu novada vēlēšanu komisija 
 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”; 

 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA. 
 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās iestādēs, biedrībās (nodibinājumos) un komisijās; 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 iestādē “Vidzemes plānošanas reģions”; 

 SIA “Vidusdaugavas SPAAO”; 

 iestādē “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” un no 

2021.gada 1.oktobra “Varakļānu novada būvvalde”; 

 Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. 

 

Pašvaldības administrācija sastāv no: Varakļānu pagasta pārvaldes, Murmastienes 

pagasta pārvaldes, centralizētās grāmatvedības, saimnieciskās daļas.  

Murmastienes pagasta pārvaldes pārraudzībā atrodas bijusī Murmastienes 

pamatskolas ēka, Murmastienes feldšerpunkts, Murmastienes bibliotēka, Murmastienes 

kultūras centrs. Varakļānu pagasta pārvaldes pārraudzībā atrodas – Stirnienes bibliotēka, 

Stirnienes feldšerpunkts, Stirnienes tautas nams.  
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Varakļānu novada pašvaldība 2021.gadā ir uzsākusi un īsteno šādus ES un valsts 

projektus: 
1. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā. 

Projekta īstenošana uzsākta 2016.gadā, realizējot dažādas aktivitātes veselības uzlabošanai. 

Projekts norisināsies līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas 67 848 euro, 

100 % publiskais finansējums. Saistībā ar Covid 19 pandēmiju 2021.gadā aktivitātes veselības 

projekta aktivitātes  tika realizētas samazinātā apjomā. 
2. Vispārējās izglītības iestādes 2021.gadā turpināja īstenot projektus “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS), “Latvijas skolas soma” un “Labbūtības ceļakaršu īstenošana Varakļānu 

vidusskolā”.  
2021.gadā tika turpināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Pārskata periodā 

iedzīvotāji ir iesaistījušies dažādu projektu realizēšanā. Pašvaldība šīs iniciatīvas ir atbalstījusi 

ar līdzfinansējumu un telpām.  
Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” turpināja realizēt zupas virtuves palīdzības 

programmu.  
Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība ar LAD, un Madonas novada 

fonda atbalstu turpināja darbus LEADER projektu “Gleznojam Varakļānos” un “Aužam 

Varakļānos” aktivitātēs, tika pabeigta LEADER projekta “Amatniecības centra izveide” 

realizācija. 
PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus īstenoja biedrības “Zemes bites” un 

“Varjaunieši”. Projektus turpina īstenot “Varakļānu kultūrizglītības atbalsta biedrība” un 

”Piedzīvojumu Gars”. Projektu mērķi ir palielināt jauniešu motivāciju turpināt izglītību un 

veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Katram projektam ir 4 600 euro budžets, 100% ES 

finansējums.  
2021.gadā, kā pašvaldības prioritārais projekts, tika uzsākts ielas sakārtošanas projekts 

“Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā”. Turpmākai pašvaldības infrastruktūras 

uzlabošanai tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija Rīgas, Kosmonautu, Lubānas un Preiļu 

ielu posmu pārbūvei. Tūrisma attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai tiek veikta 

dokumentācijas sagatavošana Varakļānu muižas pils apkures pārbūvei un ēkas fasādes 

atjaunošanai. 

2021.gadā Varakļānu novada pašvaldība organizēja projektu konkursu “Lauku tūrisma 

attīstībai un suvenīru iegādei”. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību 

novada attīstībā. Konkursā tika atbalstīti divi projekti. Tāpat pašvaldība īstenoja arī biznesa 

ideju konkursu “Radies Varakļānos 2021”, kurā tika atbalstītas divas biznesa idejas. Konkursa 

mērķis – motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu 

radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, 

sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanas un attīstīšanos Varakļānu novadā. 
Projektu konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” mērķis ir veicināt 

Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā 

un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un 

sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā. Projektu realizēja desmit 

daudzdzīvokļu māju īpašnieki, sasniedzot projekta mērķus un uzlabojot koplietošanas 

sabiedrisko infrastruktūru. 
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Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu 

iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā.  
Viens no regulārajiem pasākumiem, kas nodrošina iedzīvotāju informētību par novada 

pašvaldības darbību un iespējām  piedalīties  lēmumu  apspriešanā,  ir  domes  sēžu  

audioierakstu  un  lēmumu  ievietošana  internetā pašvaldības  mājaslapā  www.varaklani.lv.  

Domes lēmumi, dažāda informācija un aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas novada 

laikrakstā „Varakļōnīts” un Madonas reģionālajā laikrakstā „Stars”. 
Katru pavasari tiek rīkotas deputātu un iestāžu vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem 

Varakļānos, Murmastienē un Stirnienē.  Tiek  analizēti  mutiski  vai  rakstiski  saņemtie  

iedzīvotāju  iesniegumi, sūdzības. Neskaidrību gadījumā tiek veikta izskaidrošana, kā arī tiek 

veikti nepieciešamie pasākumi problēmu atrisināšanā.  
Iedzīvotāju domas tiek ņemtas vērā turpmākajā pašvaldības darbā. Pašvaldības 

galvenā prioritāte ir un būs Varakļānu novada iedzīvotāju labklājība, laba izglītība, ērta 

sadzīve, sociālais atbalsts, tīra un sakopta vide. 
 

 

                           1. 1. Murmastienes un Varakļānu pagastu pārvaldes 

Varakļānu novada  pašvaldībā  ietilpst divas pagasta pārvaldes -  Murmastienes 

pagasta pārvalde un Varakļānu pagasta pārvalde.  Murmastienes pagasta pārvaldes 

administratīvais centrs atrodas Murmastienē, Murmastienes pagastā, Jaunatnes ielā -14, kas 

atrodas 18 km no Varakļāniem.Varakļānu pagasta pārvaldes administratīvā centra adrese ir 

Stirniene, Stirnienes muiža 3-1,  Varakļānu pagasts, kas atrodas 9 km no Varakļāniem. 
Murmastienes pagasta teritorija aizņem 17 335.602 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme – 

6 843.4894 ha, meži – 3 984.5443 ha (dati pēc lietošanas mērķa). Pagasta teritorijā atrodas 

Teiču dabas rezervāts 6 300 ha platībā un daļa no dabas lieguma “Barkavas ozolu audze” - 

41.6 ha. 
Varakļānu pagasta teritorija aizņem 9 923.2537 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme – 

6 136.5625 ha, meži – 2 402.6826 ha (dati pēc lietošanas mērķa).  
Pagastu pārvaldēs  iedzīvotāji var saņemt izziņas un konsultācijas, iepazīties ar novada 

domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, iesniegt rakstiskus iesniegumus, 

priekšlikumus vai sūdzības, veikt nodokļu vai saņemto pakalpojumu maksājumus, iesniegt 

dokumentus un saņemt sociālās palīdzības pabalstus. Pagastu pārvaldēs tiek organizēta 

komunālo  pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem: 
 

 ūdensapgāde; 

 notekūdeņi; 

 atkritumu apsaimniekošana. 

 

Uz 2021.gada 31.decembri Murmastienes pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 663 

iedzīvotāji, salīdzinot ar 2020.gadu samazinājies par 0.45 %. Uz 2021.gada 31.decembri 

Varakļānu pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 607 iedzīvotāji, salīdzinot ar 2020.gadu 

samazinājies par 2.72 %. 
Murmastienes pagasta  pārvaldes darbības nodrošināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi 

2021.gadā – 49 110 euro. Pārvaldē ir 10 darbinieki, kas sastāda 6.0 pilna laika darba slodzes. 
 

Murmastienes pagasta  pārvaldes pārraudzībā atrodas sekojošas  pašvaldības iestādes: 

 Murmastienes pamatskolas ēka; 

 Murmastienes feldšerpunkts; 
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 Murmastienes bibliotēka; 

 Murmastienes kultūras centrs. 
 

Varakļānu pagasta  pārvaldes darbības nodrošināšanai piešķirtie finanšu līdzekļi 

2021.gadā – 26 032 euro. Pārvaldē ir 3 darbinieki, kas sastāda 1.6 pilna laika darba slodzes. 
 

Varakļānu pagasta pārvaldē atrodas sekojošas pašvaldības iestādes: 

 Stirnienes bibliotēka; 

 Stirnienes feldšerpunkts; 

 Stirnienes tautas nams. 
 

Murmastienes un Varakļānu pagastu teritorijas attīstībai (ūdens, notekūdeņi, skvēru, 

kapsētu, piemiņas vietu) sabiedriskās teritorijas uzturēšanai piešķirtie finanšu līdzekļi 

2021.gadā -70 589 euro. 
Murmastienes pagasta teritorijā tiek apsaimniekotas un uzturētas 5 kapsētas. 

Mežastrodos atrodas piemiņas vieta 1919.gada brīvības cīņās kritušajiem karavīriem un 

Murmastienē dzejnieces Martas Bārbales parks. 
Varakļānu pagasta teritorijā tiek apsaimniekotas un uzturētas 7 kapsētas. Stirnienes 

dzelzceļa stacijas laukumā atrodas piemiņas vieta 1941.-1949.gada represētajiem. 

2021.gadā paveiktie un uzsāktie darbi: 
1. Varakļānu pagasta Sila kapos pabeigti kapsētas žoga renovācijas darbi. 

2. Varakļānu pagasta Stirnienē pie dzelzceļa stacijas represēto piemiņas vietai un 

celiņiem veikti bruģēšanas darbi. 
3. Rēzeknes ielā 1, Murmastiene veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un telpu 

kosmētiskais remonts pirmskolas iestādes “Sprīdītis” filiāles darbības 

uzsākšanai. 

Nākamā 2022. gada plānotie darbi un uzdevumi: 
1. Bioloģiskās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve Stirnienes muižā, 

Varakļānu pagastā. 
2. Dzeramā ūdens pirmapstrādes iekārtu uzstādīšana Stirnienes muižā, Varakļānu 

pagastā. 
3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas papildus ūdens attīrīšanas iekārtu 

uzstādīšana Murmastienē. 
4. Saimnieciskās noliktavas renovācija pie administratīvās ēkas Jaunatnes ielā 14, 

Murmastienē. 

 

2. IZGLĪTĪBA 

              2.1. Varakļānu vidusskola 

             Varakļānu vidusskola ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas 

īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 
      Pārejas periodā uz kompetenču izglītību skolā tiek īstenotas piecas izglītības programmas:  

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111). 
2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011). 
3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (kods 310130110). 
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811). 
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5. Vispārējās vidējās izglītības programma ar kompetenču pieeju, kods 31016011). 
 

  Izglītojamo skaits izglītības iestādē – 248,  no Varakļānu novada – 209 izglītojamie, 

no citām pašvaldībām - 39 izglītojamie.  

    Izglītības iestāde piedāvā darboties 21 interešu izglītības programmā kultūrizglītības, 

vides un sporta jomā, kā arī jaunsargu apmācības programmā. 
   2021. mācību gadā izglītojamo vidējais vērtējums – 6.65, kas vērtējams kā salīdzinoši 

augstākais pēdējos gados. 
Apguves līmeņi 2020./2021.m.g. - augsts – 3,3%,   optimāls – 42,3%, pietiekams – 

43%, nepietiekams – 11,4%. 
   Skolēni ar nepietiekamu  vērtējumu strādāja papildus pagarinātajā mācību gadā un 

uzlaboja  savu zināšanu apguves līmeni. 
   Augsts un optimāls līmenis kopā veido 44%, tas liecina par skolēnu regulāru un 

sistemātisku darbu.  
    Audzēkņi ar speciālās izglītības apmācību tiek veiksmīgi integrēti sākumskolas klasēs 

un pamatizglītības posmā. 

   Pārskata gada ietvaros Varakļānu vidusskolas prioritātes mācību saturā bija pāreja uz 

kompetenču izglītību, jaunā satura radoša aprobēšana, digitālo prasmju aktualizācija 

pedagogiem un skolēniem,  skolas telpu labiekārtošana un visu mācību kabinetu aprīkošana 

ar jaunām IT iekārtām (interaktīvajām tāfelēm, interaktīvajiem ekrāniem, datoriem), jaunas 

mācību e-platformas apgūšana. 
   Nākamā gada galvenie uzdevumi  mācību darbā - turpināt veidot izglītības vidi, 

organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās vidējās un 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.  

   Nākamajā gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi: 
1. Turpināt individuālā atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem ESF projektā PuMPuRS 

(SAM 8.3.4.) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

2. Turpināt ESF projektu “Atbalsts izglītojamajiem individuālo kompetenču attīstībai” 

(SAM 8.3.2.2) daudzveidīgos pasākumus. 

3. Aktivizēt skolas darbību Erasmus+  projektos. 
4. Uzlabot skolas infrastruktūru, izveidot un no jauna labiekārtot hokeja laukumu un skolas 

apkārtni. 

5. Piedāvāt kā 3. svešvalodu portugāļu valodu. 
6. Sadarbībā ar mācību firmu Datorium 12.klasē mācīt padziļināto kursu programmēšana II. 

Lai attīstītu lasītprasmi skolēniem kuriem ir mācīšanās grūtības, tika izmantota 

tālākizglītības programma “Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next”. 
2021.gadā realizēts projekts valsts jaunatnes programmas ietvaros “Labbūtības ceļakarte 

Varakļānu vidusskolā’’, kur jaunieši izveidoja atpūtas vietu Spotiņu. 

Lai veicinātu saskarsmi un uzlabotu sadarbības prasmes, mazinātu pandēmijas Covid-19 

ietekmi, tika organizēta nometne 1.-5.klasēm  “Darām kopā’’. 
2021.g. aktualitāte visa gada garumā -  skolas simtgadei veltītie projekti, kur tika pētīta 

skolas vēsture, izglītības līkloči Varakļānos, veidoti dzimtas koki, izstrādāti radošie darbi, kuri 

realizējās vērienīgā noslēguma pasākumā. 
  Veiksmīgi turpinās projekti ‘’Skolas soma’’ un ‘’Karjeras izglītība’’.  
 

 

                         2.2. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

            Izglītības iestādes mērķis īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību, 

audzināšanas un vērtēšanas  procesu visos vecumposmos. 
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 Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. -  

           1.Pirmsskolas Izglītības programma  -141 audzēknis 

           2.Speciālā izglītības programma izglītojamajiem  

              ar jaukta tipa attīstības traucējumiem – 1 audzēknis 

 

Iestādes finansējums 2021. gadam 

Rādītāja nosaukums Summa euro 

Iestādes kopējais finansējums 
316777,60 

t. sk. no valsts budžeta 
34667,42 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
33988,62 

- mācību līdzekļiem 
678,80 

- no pašvaldības budžeta 
269345,34 

- pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
102555,64 

 - izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi 
166789,70 

- vecāku  iemaksa 
12764,84 

- ēdināšanas izdevumi 
12764,84 

- ārvalstu piešķirtais finansējums, citi avoti 
0,00 

 

 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi –  

       Izglītības iestādes misija – Mūsdienīgi drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu,  izlēmīgu 

un apzinīgu bērnu.  

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo –  bērns kā Latvijas patriots nāk uz pirmsskolu ar 

prieku, kur pēc kompetencēm ieinteresēts mācās un attīstās.  

 

Kopsavilkums 

         Mācību satura apguves norisi un pēc programmas plānotos bērnam sasniedzamos 

rezultātus īstenojam  trijos vecuma posmos. Lai gan katrs pirmsskolas izglītības posms 

saistīts ar aptuvenu bērna vecumu, skolotāji, plānojot mācību procesu,  ņem vērā katra bērna 

individuālās attīstības īpatnības un vajadzības. Skolotāji grupās kā mācību procesa plānotāji 

un virzītāji veic šādas darbības:  

1. Rada situāciju, kurā bērnam rodas vajadzība apgūt jaunas zināšanas, izpratni, prasmi 

vai ieradumu, pārrunā sasniedzamo rezultātu (kā, kur, ar kā palīdzību to izdarīt), 

noskaidro bērna iepriekšējo pieredzi (ko bērns jau zina un prot). 
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2. Piedāvā jaunu informāciju un iespēju gūt daudzveidīgu mācīšanās pieredzi un pārrunā, 

kādiem jābūt vērtēšanas kritērijiem, virza bērna mācīšanos un atbalsta, kad tas 

nepieciešams, aicina izmantot apgūto dažādos veidos un vārdiski apstiprina paveikto; 

3. Novērtē bērna sniegumu, sekojot līdzi izpratnes un prasmju attīstībai ilgtermiņā, 

nosaucot sasniegto un raksturojot izaugsmi, rosina bērnu pašu novērtēt savu sniegumu 

pēc sākumā izvirzītajiem kritērijiem, pārrunā, kur apgūtā prasme vēl varētu noderēt un 

kā to uzlabot.  

Visa gada garumā vērojām, eksperimentējām, mācījāmies pazīt, atšķirt un izvērtēt. 

Svinējām valsts svētkus, uzsverot savu piederību Latvijai, svinējām Miķeļdienu, Mārtiņdienu, 

Ziemassvētkus, Lieldienas, Mātes dienu, Tēva dienu un bērnu Dzimšanas dienas.  Izglītošanas 

un svētku process tika īstenots, ievērojot epidemioloģisko situāciju un pēc noteikumiem, 

vienas grupas ietvaros.  
Rudenī  rīkojām pārgājienus uz parku un mežu ar daudziem izzinošiem uzdevumiem, 

pētījām un mērījām kokus, izveidojām rudens lapu herbāriju, uzzinājām visu par dārzeņiem, 

par maizes tapšanu. Grupās notika Rudens  balle, Mārtiņdienas izstāde, pavasarī – lielā Teātra 

balle. Bērni mācījās darboties komandās, prezentēt  paveikto darbu un novērtēt savu un citu 

bērnu veikumu. Piedalījāmies ,,Labo darbu nedēļā,,  pansionātā un veselības aprūpes centrā. 

 Ziemā daudz sportojām,veicām fiziskas ziemas sporta izpriecas,  apguvām lasītprasmi un 

matemātiskās darbības, izpētījām sniega īpašības, apguvām galda klāšanas prasmes , cepām 

tortes un pīrāgus, gatavojām mākslas darbiņus. 

Pavasarī sējām puķes, dārzeņus un audzējām sīpollokus, vērojām un pierakstījām 

rezultātu. Izaudzētos stādus sastādījām kastē bērnudārza teritorijā un dāvinājām savām 

māmiņām. Daudzas bērnu ģimenes iesaistījās projektā ‘’Ģimeņu orientēšanās svētki’’, lai 

iepazītu savu pilsētu. 

Šajā mācību gadā Pirmsskolas Izglītības iestāde "Sprīdītis"  kļuva par Dalībnieku 

Ekoskolas Programmā, katru mēnesi aktīvi darbojāmies vides iepazīšanas, uzlabošanas, 

saudzēšanas jomā, daļa nodarbību notiek ārā.  

Mācību gada laikā vecāko grupu bērni piedalījās zīmējumu konkursā "Ūdens pasaule". 
Iestādē bija laba sadarbība ar vecākiem visa gadu garumā. Vecāki atsaucīgi piedalījās gan 

svētkos, gan izstāžu rīkošanā, makulatūras un bateriju vākšanā, Lielajā pavasara talkā.  
Trīs reizes mācību gada laikā rīkojām vecāku sapulci katrā grupā, bet pēc tam individuālas 

telefona sarunas vai whatsApp saziņa. Jaunums  izmantojām ELIIS programmu, kurā tika 

ievietotas visas ziņas par bērnu attīstību, vecākiem tas ir pieejams nepārtraukti. Par jaunumiem 

iestādē, regulāri tika ievietoti ziņojumi facebook lapā, mājas lapā un novada avīzē 

"Varakļōnīts".   
Izglītības programmas īstenošanai tika noslēgts līgums ar  ELIIS programmu vecākiem 

 

Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

       Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). Mērķtiecīgi organizēts 

mācību un audzināšanas process, kas vērsts uz cieņas un lojalitātes veidošanu par valsti. 

1. Veidot priekšstatu par galvenajām morālām un estētiskām vērtībām, atbalstot 

pozitīvo uzvedību. 

2. Sadarbojoties ar pašvaldību un vecākiem, veicināt bērna izglītošanu mācību jomās 

jau no agrīna vecuma. 

3. Veicināt bērna izpratni par ģimeni kā īpašu vērtību. 
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Bērniem tiek mērķtiecīgi izkopta nacionālā un valstiskā identitāte  un patriotisma 

nostiprināšana, radot iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanā un saglabāšanā, savas iestādes, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, 

apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā.  

 

Sasniegtie rezultāti 

Iestāde aktīvi piedalījās konkursos novada mērogā:  “CĀLIS-2021 ” - 1. Vieta, Varakļānu 

novada konkursā “Gaismas zieds”  2020/2021 – 2. Vieta.                                                                                          

Nobeigums  

1. Pedagogi regulāri organizēja rotaļnodarbības āra vidē, kura veicina bērnu izpētes 

darbību, mācīšanos un patstāvību – grupu dārza kastēs, āra klasē (grupu lodžijās). 

2. Bērni devās izzinošās ekskursijās ārpus iestādes -  uz pilsētas apskates objektiem.  

3. Gada laikā mācību organizācijas forma tika īstenota,  atbalstot bērna potenciālu, kas 

vērsts uz sadarbību starp pedagogu un bērnu.  

4. Ir izveidota, īstenojot mācību un audzināšanas procesu, pirmsskolas vecuma bērniem 

droša, mērķtiecīgi iekārtota, pieejama, attiecīgā vecumposma  prasībām atbilstoša, uz 

attīstību virzīta, izglītojoša vide. 

5. Vecāki iesaistījās bērna attīstīšanā, pirmsskolas pasākumos un vides sakārtošanā. 

6. Iestādes mācību attīstošā vide ir iekārtota atbilstoši bērnu vecumposmam. 

7.   Mācību jomas ir pietuvinātas cilvēka dzīves darbības jomām.  

8. Mācību vide ir motivējoša, kas rosina un virza bērnu darbību un rīcību, mudinot viņus    

mācīties un iesaistīties iestādes dzīvē 

                   

                         2.3. Varakļānu novada jauniešu centrs “Aplis” 

2021.gada pirmā puse saistībā ar Covid-19 epidemioloģiskajiem ierobežojumiem 

liedza iespēju jauniešiem satikties un pulcēties klātienē- jauniešu centra telpās. Aktivitātes un 

darbs ar jaunatni notika attālināti, izmantojot sociālos tīklus un saziņu whats app.  
Sadarbībā ar jauniešu biedrību “Varjaunieši” tika realizēts projekts “Pro-duk-tīvs”, 

kura ietvaros 30 Varakļānu novada jauniešiem bija iespēja apgūt keramikas, fotografēšanas 

un ēst gatavošanas prasmes profesionāļu meistarklasēs. 

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, vasarā tika noorganizētas batikošanas, dabas 

gleznu un sapņu ķērāju gatavošanas radošās darbnīcas un noorganizēts volejbola turnīrs. 
Pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas Varakļānu novada dome veica jauniešu 

aptauju, lai noskaidrotu viņu viedokli par jauniešiem aktuālām problēmām un saņemtu 

ieteikumus savai darbībai. Jaunieši aktīvi piedalījās brīvprātīgajā darbā. 

Attālināti un izmantojot Zoom platformu jauniešiem tika noorganizēta erudīcijas spēle 

Kahoot! par mūziku, notika kūku gatavošanas meistarklase, foto izaicinājums skolēnu 

brīvlaikā, adventes vainagu gatavošana, piparkūku glazēšanas pēcpusdiena, apsveikuma 

kartiņu gatavošana jauniešiem un iestādēm, pārgājiens. 
Jauniešu centrs veica aptauju jauniešu vidū, lai noskaidrotu viņu viedokli par centra 

darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tika īstenots jauniešu centra logo konkurss, 

izvēlēts jauniešu centra logo, apdrukāti baneri. Respektējot jauniešu vēlmes pēc iedvesmas 

lekcijas ar psiholoģi, tika noorganizēta tikšanās ar psiholoģi Agitu Jurkovsku. 
Tika sasniegts iepriekšējā gadā izvirzītais mērķis- veicināta jauniešu līdzdalība 

novadā, veikts brīvprātīgais darbs un izveidota sadarbība ar jauno novada domes sastāvu. 
Prioritātes nākamajam periodam- plašāka jauniešu iesaiste jauniešu centra aktivitātēs 

pēc Covid-19 pandēmijas, kas ir mazinājusi jauniešu vēlmi socializēties. 
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                   2.4. Varakļānu Mūzikas un mākslas skola 

   Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir Varakļānu novada pašvaldības pakļautībā 

esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mūzikas jomā skola darbojas kopš 1991.gada 

1.septembra un 1995.gada 1.septembrī savu darbību uzsāka mākslas nodaļa. Skolas darbības 

tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, likums par pašvaldībām, 

pašvaldību saistošie lēmumi, Skolas nolikums.    

 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un 

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

rūpējamies par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, 

attīstām daudzveidīgu kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujamies un darbojamies novada un 

Latvijas kultūras telpā. Skola kā kultūrizglītības centrs novadā, kas izglīto jauno kultūras 

cilvēku: nodrošina iedzīvotājiem profesionālo prasmju un iemaņu apguvi; veido un nostiprina 

garīgo izaugsmi visa mūža garumā; piedalās novada kultūras dzīves veidošanā; organizē 

nozīmīgus kultūras pasākumus Latvijas mērogā; veicina starptautisko sadarbību.  

Darbības pamatmērķis: sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli 

attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi mākslas un mūzikas 

pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi, atbilstoši savām interesēm, spēj turpināt 

izglītību nākamajā pakāpē un iekļauties Latvijas kultūras dzīvē. 2020./2021. mācību gadā 

skolā mācās 112 izglītojamie.  

Skolā apgūst 9 profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu instrumentu spēle - 

Vijoles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle; 

Vokālā mūzika – Kora klase, Sitaminstrumentu spēle, Vizuāli plastiskā māksla.  

Koncerti: Sakarā ar Valstī noteikto ārkārtas situāciju (COVID-19), koncerti un 

pasākumi tika atcelti vai ierobežoti. Izstādes: Audzēkņu darbu izstāde Stirnienes bibliotēkā, 

Varakļānu bibliotēkā absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde. Mākslinieki piedalījās: V 

Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolas vokālās un 

vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme”, “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem-

100”, Sadarbībā  ar Madonas mākslas skolu projekts “Gaisma”. 

               3. KULTŪRA 
 

            3.1. Varakļānu kultūras nams 

Varakļānu Kultūras nams ir Varakļānu novada pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai īstenotu 

likuma “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības funkcijas kultūras jomā. 
Kultūras nama darbības pamatuzdevumi ir: 

1. Nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu un 

nodošanu nākamajām paaudzēm. 
2. Veicināt tautas mākslas kolektīvu darbību KN, tādējādi nodrošinot Dziesmu un 

Deju svētku procesa nepārtrauktību. 
3. Veidot labvēlīgu vidi tradicionālās tautas mākslas darbībai un jaunradei. 
4. Nodrošina kvalitatīvu un profesionālu kultūras pakalpojumus pieejamību 

ikvienam novada iedzīvotājam, atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm. 
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KN mākslinieciskā darbība  
2021.gadā Varakļānu Kultūras namā darbojās 154 pašdarbnieki 10 dažādos 

amatiermākslas kolektīvos. Ar kolektīviem strādāja 9 profesionāli amatiermākslas kolektīvu 

vadītāji un 2 koncertmeistari. Pašdarbības kolektīvu sniegumu varēja vērot koncertos, kuri 

norisinājās savā KN, tāpat arī novada pasākumos un sarīkojumos ārpus novada teritorijas.  
 Lai arī 2021. gada sākums  kultūras dzīvei bija grūts un ierobežots, jo paritēja 

galvenokārt Covid-19 pandēmijas zīmē, Varakļānu Kultūras nams rīkoja pasākumus visām 

paaudzēm un interešu grupām. Bija gan pašdarbības kolektīvu koncerti, gan profesionālu 

mūziķu un mākslinieku sarūpētas koncertprogrammas, gan atceres un piemiņas pasākumi. 

Tika demonstrētas arī  jaunākās kinofilmas. Šis laiks kultūrā ienesa dažādus, vēl nebijušus, 

pasākumu un notikumu formātus. Tika meklēti un ieviesti jauni veidi, kā iedzīvināt kultūras 

pasākumus. Pavisam 2021.gadā kultūras namā notika 32 pasākumi un sarīkojumi, kurus 

apmeklēja 2546 skatītāji un klausītāji (t.sk. – 25 bezmaksas pasākumi ar 2061 apmeklētājiem 

un 7 maksas pasākums ar 225 apmeklētājiem). 
Jaunais gads Varakļānu kultūras namam ir nācis ar jauniem notikumiem un 

pārmaiņām, kas rosina uz vēl radošāku darbību un pasākumu rīkošanu.  

 

 

3.2. Varakļānu novada muzejs 
 

1. Vispārējā informācija 

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

Varakļānu pilsētas domes lēmumu Nr.810 no 30.01.2001., lai turpinātu kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu saistībā ar Varakļānu pils kompleksa perspektīvo izmantošanu.  

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

grāmatvedības operācijas veic pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Muzejs ir akreditēts līdz 

2024.gada 17.decembrim. No 2001.gada Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. No 

2016.gada Vidzemes Tūrisma asociācijas un Latvijas Muzeju biedrības biedrs.  

           Muzeja darbā nodarbināti 7 darbinieki: vadītāja Terese Korsaka, krājuma glabātāja Ilze 

Marinska, muzejpedagogs Līga Osipova, tūrisma informācijas konsultants Arturs Ikaunieks, 

apkopēja Mārīte Bernāne, kurinātājs Jānis Justs un remontstrādnieks (meistars) Jānis Viļčuks.                    

2. Politikas jomas un darbības virzieni 

Muzeja misija popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu, vēstot par grāfa M. 

Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.   

Mērķi un uzdevumi:  

1. Muzejs īsteno krājuma politiku: veic krājuma veidošanu un uzskaiti; nodrošina tā 

saglabāšanu un pieejamību; Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma 

sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. 
2. īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku: veido zinātniskā apraksta kartotēkas 

un datu bāzes; ekspozīciju un izstāžu koncepcijas; publikācijas; 

3. īsteno muzeja komunikācijas politiku: veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas 

pamatekspozīcijas un izstādes; uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā 

muzeja mērķauditorijai atbilstošas izglītojošās programmas un citu piedāvājumu; 

izglīto muzeja auditoriju ar muzejpedagoģiskajām programmām, ekskursijām, 

lekcijām, pasākumiem; sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem; 
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pēta sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu; popularizē muzeja piedāvājumu 

sadarbībā ar Varakļānu Tūrisma informācijas centru. 

 

Kvantitatīvie rādītāji 
 

N. p. 
k. 

Krājuma darbs 2021 plānotais 2021  
sasniegtais 

2022 
plānotais 

1.  Pārskata periodā inventarizēto  krājuma 

vienību skaits                 

220 240 230 

2.  Konservēto un restaurēto priekšmetu sk. 3 0 3 

3.  Izmantoto krājuma vienību skaits  940 696 950 

4.  Kopkatalogā ievadīto vienību skaits 220 240 230 

 Pētniecības darbs    

1. Priekšmetu skaits, kuriem veikta 

zinātniskā inventarizācija 
155 108 160 

2. Publicēto monogrāfiju un katalogu skaits - - - 

 Ekspozīciju darbs    

1.  Pastāvīgo ekspozīciju skaits  3 3 3 

2.  Izstāžu skaits muzejā 10 7 11 

3.  Izstāžu skaits ārpus muzeja  2 0 2 

 Darbs ar apmeklētājiem plānotais sasniegtais  

1.  Apmeklējumu skaits 4100 2904 4300 

2.  Novadīto ekskursiju skaits 42 39 44 

3.  Muzejpedagoģisko programmu skaits 5 4 6 

4.  Aptaujāto apmeklētāju skaits 200 128 250 

5.  Ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem 

(stundas gadā)  

1955 731 1960 

6.  Muzejs pieejams ārpus regulārā darba 

laika- stundu skaits gadā 

120 3 120 

 Finansējuma piesaiste plānotais sasniegtais  

1. Iesniegto projektu skaits 2 0 3 

 

Muzeja krājums 

Pārskata gadā muzeja krājums tika papildināts par 240 vienībām, t.sk. pamatkrājuma 

vienību skaits - 154. Pārsvarā tie ir dāvinājumi. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits 2021. 

gada beigās ir 6160, t.sk. pamatkrājumā – 1812 vienības ar kopējo vērtību  Є 22618,58 . 

Nacionālajā muzeju kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopējais skaits ir 6400 vienības. 

Muzeja krājums tika izmantots pastāvīgo ekspozīciju papildināšanai, izstādēm, 

pētnieciskajam darbam un digitālo attēlu izgatavošanai. Kopējais izmantotais krājuma vienību 

skaits ir 696 vienības. Muzeja krājuma kolekcijai “Dokumenti” veikta esības pārbaude 454 

eksponātiem.  

Zinātniskā darbība 

Izveidotas jaunas 98 zinātniskā apraksta kartītes un papildinātas 10 ar padziļinātiem 

pētījumiem par muzeja eksponātiem. Kopā zinātniskā izpēte veikta 108 muzeja priekšmetiem. 

Izveidots viens scenārijs izglītojošai programmai skolēniem “Eksponāta dzīves ceļš”. Veikti 
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2 pētījumi: 1) sv.Viktora relikvijas Varakļānu katoļu draudzē; 2) Aeroklubs Varakļānos 

pirmskara gados. Apkopota informācija un izveidots dizains 1 bukletam “Informatīvais 

ceļvedis. Varakļāni”. Sagatavoti un publicēti 23 dažādi raksti par novadniekiem un 

notikumiem laikrakstam “Varakļōnīts” un Facebook. 

Ekspozīciju un izstāžu darbs 

2021.gadā muzejā eksponētas 7  izstādes. Pārskata periodā atklāta 1 jauna izglītojoša 

ekspozīcija “Purvs dzīvībai”. Kopā muzejā ir 3 pastāvīgās ekspozīcijas: 1) Senās godības 

atspulgs laikmetu griežos; 2) pils kapela “Sv. Trīsvienība”, 3) Purvs dzīvībai.  

 

Komunikācija ar sabiedrību. 

Pārskata gadā sakarā ar COVID – 19 ierobežojumiem muzejs sabiedrībai bija pieejams 

no no 01.06.2021.- 11.10.2021.g. Muzeju ir apmeklējuši 2904 apmeklētāji, t.sk. 914 

bezmaksas apmeklētāji. Muzeja darbinieki ir vadījuši 39 ekskursijas, 10 muzejpedagoģiskās 

programmas ar 162 apmeklētājiem, 5 muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības 

sastāvdaļa ar 189 dalībniekiem. Tika veikta muzeja apmeklētāju aptauja, lai noskaidrotu 

apmeklētāju apmierinātību ar sniegto muzeja piedāvājumu un pakalpojumiem. Aptaujā 

piedalījās 128 respondenti, kas sniedza savus ieteikumus muzeja darbības uzlabošanai un 

izaugsmei. 

Pārskata gadā tika īrētas telpas konferencei “Latgales kongresam - 5”,  Zelta kāzu 

jubilejai, kā arī āra teritorijas saviesīgiem pasākumiem. 

Muzeja tematiskie pasākumi 

23.09.2021. muzejā notika 1 (viens) tematiskais pasākums: novadnieka, jūras kapteiņa Antona 

Ikaunieka grāmatas “Ceļš uz jūru” prezentācija.  

Starptautiska mēroga sadarbība 

Turpinās sadarbība ar katoļu kustības “Pro Sanctitate” Jezuītu misionārēm Latvijā  
konsekrētajām māsām Liliani Bertrand (Beļģija) un Ritu Refalo (Malta) kā arī pārējiem 

kustības dalībniekiem. Sakarā ar seniora Leonarda Latkovska un juniora Leonharda 

Latkovska personīgo arhīvu nogādāšanu muzejam, turpinās sadarbība ar ASV dzīvojošo māsu 

Stefaniju Latkovsku. Turpinājās sadarbība ar ASV pētnieci Rutu Sargenti par sv. Viktora pīšļu 

atceļošanu uz Varakļāniem grāfa M.Borha dzīves laikā. Sadarbības rezultātā iegūts R. 

Sargentes izpētes darbs – grāmata. Aizsākusies diplomātiska sadarbība ar Polijas vēstniecību. 

Neoficiālā vizītē Varakļānu Novada muzeju 25.07.2021. apmeklēja Polijas valsts vēstniece 

Latvijā Monika Mihališina. No 10.09.-06.12.2021. muzejā norisinājās Ungārijas vēstniecības 

Latvijā ceļojošā porcelāna rotu izstāde “Ungārijas apslēptie dārgumi. Zema”. Izstādes 

atklāšanā viesojās Ungārijas vēstniecības kultūras atašeja Latvijā Annamārija Bāņa – Balāža.  
 

Finansiālie rādītāji 
Ienākumi kopā (EUR): 69395,77, t.sk. pašvaldību budžets (EUR) 65756,43, Biļešu ieņēmumi 

EUR 3034,60, Maksas pakalpojumi EUR 604,74. 
Izdevumi kopā (EUR): 69395,77 , t.sk. bruto darba samaksa (EUR) 41625,00; darba devēja 

VSAOI, pabalsti, kompensācijas (EUR) 13612,38; komunālie maksājumi (EUR) 2043,45; 

apsardzes izmaksas (EUR) 413.04; pārējās izmaksas  (EUR) 11701,90. 
 

Nozīmīgākie saimnieciskie darbi 
1. Iegādātas 7 jaunas stikla vitrīnas izstāžu rīkošanai. 

2. Salabotas un atjaunotas durvis uz ēkas ziemeļu pusi. 
3. Pārmūrētas divas krāsnis . 
4. Veikta malkas sagatavošana apkures sezonai. 
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              3. 3. Varakļānu tautas bibliotēka 
 

Varakļānu tautas bibliotēka ir Varakļānu novada pašvaldības dibināta un finansēta 

kultūras iestāde, kas atrodas novada administratīvajā centrā.  
Bibliotēka atrodas Varakļānu kultūras nama 2.stāvā un nav pieejama cilvēkiem 

ratiņkrēslos vai ar pārvietošanās grūtībām. Pēc nepieciešamības grāmatu piegādi mājās 

nodrošinām ar sociālā dienesta mobilās aprūpes darbiniekiem vai piegādājam pašas (mums ir 

6 šādi klienti). Dažiem lasītājiem izdevumus piegādā viņu tuvinieki vai kaimiņi. 
Bibliotēka darbojas tradicionālā veidā – piedāvājot drukātos materiālus – grāmatas un 

periodiku, kā arī audiovizuālos un elektroniskos dokumentus. Bibliotēkā tiek nodrošināta 

bezmaksas piekļuve datoriem un internetam, pieejami arī dažādi maksas pakalpojumi 

(drukāšana, kopēšana, laminēšana). 
Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesa attīstībā, 

rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem 

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

Varakļānu tautas bibliotēkas galvenās darba prioritātes 2021.gadā:  
1. Darbs ar dažāda vecuma un sociālo grupu bibliotēkas apmeklētājiem, īpašu uzsvaru 

liekot uz bērniem un jauniešiem; 

2. Bibliotēkas vizuālā tēla uzlabošana, pamatojoties uz akreditācijas komisijas 

ieteikumiem; 
3. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu, popularizēt attālinātā pakalpojuma 

izmantošanas iespējas. 

Problēmas, to risinājumi: 
1. Samazinās bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu skaits – arī turpmāk lielāks 

uzsvars jāliek uz bērnu un jauniešu piesaisti bibliotēkai un tās piedāvātajiem 

pakalpojumiem; 
2. Bibliotēkas telpu vizuālā tēla uzlabošana – nepieciešams piesaistīt lielāku pašvaldības 

finansējumu, lai veiktu grīdas seguma atjaunošanu otrajai daļai bibliotēkas.  

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā: 
 Interesanti. Sarežģīti. Nepatīkami. Šī neskaidrā situācija ļaudis mulsina, grūti izsekot 

līdzi valdības lēmumiem. Viena lieta, izsniedzot autorizācijas datus, piedāvāt lasīt grāmatas 

e-vidē, otra – lasītājiem nodot vēlamo literatūru bezkontakta ceļā. Nav jau noslēpums, ka 

mazpilsētās liela daļa bibliotēkas lietotāji ir seniori, kuriem e-vide ir sveša. Šinī gadījumā 

literatūru piegādājām mājās. Covids-19 turpina ieviest korekcijas – samazinājās lietotāju 

skaits, līdz ar to arī izsniegums. Datorapmeklējums vispār zems, jo pārsvarā atļauts tika 

izdrukāt nepieciešamos dokumentus. Kad oktobrī, novembrī bibliotēkām bija jābūt slēgtām, 

nācām dežūrēt, atbildēt uz telefona zvaniem un pa kluso izsniegt arī literatūru, nododot to 

bezkontakta ceļā, mēs vēlreiz pārliecinājāmies, cik ļoti bibliotēkas ir vajadzīgas mūsu 

labajiem lasītājiem.  

Administratīvi teritoriālā reforma Varakļānos: 
 Divu gadu garumā, izejot cauri visām ATR peripētijām saistībā ar Varakļānu novada 

pievienošanu kādam no lielākajiem novadiem – nerealizējās. Varakļānu novads ir palicis pats 

par sevi. Redzēsim, ko rādīs nākotne. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, pārskata periodā paveiktais: 
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1. Darbs ar bērniem un jauniešiem īsti nav realizējies, jo valstī noteiktā kārtība neļauj 

rīkot plašus pasākumus, bērni bibliotēkas telpās ilgstoši uzturēties nedrīkst un līdz 12 

gadu vecumam bibliotēkas drīkst apmeklēt tikai ar “zaļiem” vecākiem. 
2. Telpu labiekārtošana – daļai bibliotēkas pabeigts atjaunot grīdas segumu, kā arī 

koridorā atjaunots apgaismojums. Bērnu atpūtas stūrītī iegādātas jaunas mēbeles. 
3. Izsniegto autorizācijas datu skaits palielinājies. 
4. Lietotājiem pieejamo datoru skaita samazināšana. Nokalpojušās ierīces norakstītas un 

atgrieztas Kultūras informāciju sistēmas centrā (divi pēdējie 3TD projekta datori). 
Šis gads ir bijis ļoti interesants, jo vīruss Covid-19 turpināja ieviest izmaiņas visa gada 

garumā, sakarā ar valstī izsludinātajiem ierobežojumiem, samazinājies ir gan izsniegums, 

gan apmeklējums, pasākumi vispār nav notikuši. 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 626 544 426 -13%;  -22% 

t. sk. bērni 227 175 137 -23%; -22% 

Bibliotēkas apmeklējums 5393 3818 3371 -29%; -12% 

t. sk. bērni 2005 1017 732 -50%; -29% 

Datorapmeklējums 1352 699 187 -48%; -74% 

t. sk. bērniem 619 236 16 -61%; -94% 

Izsniegums kopā 9813 8922 8737 -9%; -3% 

t. sk. grāmatas 6109 6149 6108 +0.6%; -1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3702 2039 2627 -44%; +28% 

t. sk. bērniem 989 792 915 -20%; +15% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā *   

34% 30% 24% -4%; -6% 

 

Lietotāju skaits 2021.gadā kopumā ir mazinājies, tāpat arī bērnu skaits nedaudz 

mazāks, bet izsniegums palicis lielāks, skaidrojams ar bērnu vēlmi (dažreiz piespiedu) lasīt 

grāmatas, jo šobrīd nav nepieciešamība izmantot datorus bibliotēkā. Datorapmeklējuma 

rādītāji ir zemi arī valstī noteikto izmaiņu dēļ kultūras un pakalpojumu izmantošanā 

bibliotēkās (ierobežots uzturēšanās laiks, zaļais režīms). Līdz ar to arī rādītāji par pieejamo 

datu bāzu izmantošanu ir zemi vai nepietiekami, Varakļānos gan interesējās par teritoriālo 

reformu un vietējo politiku. Lietotāju skaits bibliotēkā samazinās arī tāpēc, ka pilsētā (un 

novadā) iedzīvotāju skaits arī paliek zemāks un daži no lietotājiem senioru vecumā nevar lasīt 

grāmatas veselības dēļ.                  
Izsniegums praktiski nav mazinājies, ja skatās, ka katrs bibliotēkas lietotājs izņēmis 

20 eksemplārus (2020.gadā – 16 eksemplāri). 

11 bibliotēkas lasītāji aktīvi piedalījās “Lasīšanas izaicinājumā”, kur bija jāizlasa 6 

grāmatas (kriminālromāns, grāmata ar zilu vāku, biogrāfija, nosaukumā cilvēka vārds, 

2020.gadā izdota grāmata un grāmata – filma).    

 Aktīvākajam grāmatu lasītājam izsniegti kopā 422 eksemplāri, no kuriem 393 ir 

seriālizdevumi (kopā reģistrēti 397), viņš ir arī aktīvākais bibliotēkas apmeklētājs – 89 reizes 

ieradies mūsu iestādē, otrs čaklākais lasītājs izņēmis 346 eksemplārus, no tiem 101 grāmatu. 

Pakalpojumi un tematiskie pasākumi dažādām mērķgrupām: 
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Aktuāli bija jautājumi par autorizācijas datiem, grāmatu pasūtīšanas un rezervēšanas 

iespējām bibliotēkas e-katalogā un lasīšanas iespējām vietnē www.3td.lv. Informējām par 

iespējām laikrakstu datubāzē www.news.lv. Aicinājām izmantot bezmaksas digitālās 

kolekcijas un datubāzes www.periodika.lv, www.filmas.lv, www.gramatas.lndb.lv, 

www.manizurnali.lv.  

 Uzziņu un informācijas darbs: 

2021. gadā sniegtas 648 uzziņas, tas ir 34% mazāk kā iepriekšējā gadā, tāpat gada laikā 

bija ļoti daudz jautājumu par bibliotēkas pieejamību, darba laiku, apmeklēšanas iespējām un 

autorizācijas datu iegūšanu. Pieejamas tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. 

Ikdienas darbā ar apmeklētājiem vispiemērotākā ir individuālā pieeja. Kādam jāpalīdz atrast 

vajadzīgā grāmata, kādam atrast vajadzīgo informāciju internetā. Vajadzības ir ļoti dažādas 

un mēs savu spēju robežās cenšamies palīdzēt ikvienam. Sniegti 78 e-pakalpojumi. Prieks par 

to, ka dzirdam labus vārdus no apmeklētājiem, ka bibliotēkā ir atsaucīgi darbinieki. Tas ļoti 

motivē ikdienas darbā.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3788 3846 3855 

t. sk. grāmatām 3075 3095 3105 

t. sk. bērnu grāmatām 510 666 402 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 713 751 750 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā    

2.06 2.13 2.18 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 

(ietverti dāvinājumi) 

3449 4151 4526 

 

Pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai pēdējos gados ir stabili 

vienāds (3000 euro grāmatām un 750 preses izdevumiem). Tas nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu, taču ir nepietiekams attīstībai. Ņemot vērā, ka grāmatas un preses 

izdevumi kļūst arvien dārgāki, iegādāties par šo finansējumu varam aizvien mazāk.  
Finansējuma sadalījums 76% grāmatu u.c. izdevumu un 24% periodikas iegādei 

proporcionāli atbilst normai, kā prioritāti izvirzot grāmatu u.c. izdevumu iegādi.  
Visvairāk jaunieguvumi iepirkti no SIA “Virja LK” un SIA “Latvijas grāmata”. Šos 

piegādātājus izvēlamies, jo tie piedāvā lētākas cenas un bezmaksas piegādi uz bibliotēku. 
2021.gadā dāvinājumos no fiziskām personām saņemtas 45 izdevumu vienības par 

kopējo summu 255.72 Eur, no Madonas bibliotēkas – 3 grāmatas par summu 46.84 Eur 

vērtībā. LNB projekta “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” bibliotēkā saņēmām 

kopā 81 grāmatas par summu 861.98 Eur. Beidzot darboties Murmastienes pamatskolai, no 

bibliotēkas pārņēmām 63 grāmatas par summu 260.34 Eur. 
2021.gadā tika abonēti 21 preses izdevumi – 2 laikraksti un 19 žurnāli. Vietējo avīzi 

“Varakļōnīts” bibliotēkai dāvina tās izdevējs – biedrība Varakļōnīts. Bibliotēkas krājumu ik 

pa laikam papildina arī lasītāju uzdāvinātie žurnāli.  
Nodrošinot bibliotēkas lietotājiem pieejamā iespieddarbu un dokumentu krājuma 

kvalitāti, no tā tika izslēgtas 655 vienības – 230 grāmatas, viens audiovizuālais dokuments un 

http://www.3td.lv/
http://www.news.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.gramatas.lndb.lv/
http://www.manizurnali.lv/
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424 seriālizdevumi. Strādājot pie krājuma fiziskās kvalitātes uzlabošanas, daļa fiziski 

nolietotas grāmatas norakstītas, daļa – samainītas pret identiskām, labākā stāvoklī esošām 

grāmatām, kuras iegūtas no lasītājiem, kuri likvidējuši savas mājas bibliotēkas. Grāmatu 

nomaiņai tiek izmantots arī Madonas novada bibliotēkas brīvpieejas apmaiņas krājums. 

Viss uzskaitītais bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts. 2021.gadā darbs turpinās pie 

novadpētniecības materiālu ievadīšanas datu bāzē, ir pieejama 41 novadpētniecības mape (39 

nosaukumi). 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 895 819 864 

t. sk. grāmatas 474 412 466 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 136 133 161 

t. sk. bērniem 117 87 87 

Izslēgtie dokumenti 790 666 655 

Krājuma kopskaits 11406 11565 11776 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.6 0.6 0.6 

Periodisko izdevumu apgrozība 3 1.7 2.2 

 

Redzams, ka grāmatu apgrozības rādītājs 2021.gadā ir palicis nemainīgs, bet 

periodikas apgrozījums pieaudzis. Kaut arī bibliotēkas lietotāju skaits ir samazinājies, tomēr 

izsniegums gandrīz nemainīgs, kas izskaidrojams ar vēlmi lasīt grāmatas un seriālizdevumus. 

Šogad ļoti aktivi lasīja bērni, izsniegums patīkami pieaudzis. 

 Bibliotēkas krājuma popularizēšanai veidojam dažādas literatūras izstādes bibliotēkas 

telpās, sociālajos tīklos un novada mājas lapā www.varaklani.lv tiek ievietotas jaunieguvumu 

un lasītāko grāmatu “virtuālās izstādes”. 2021.gadā bibliotēkā tika izvietotas 45 literatūras 

izstādes, bet vietnē https://www.facebook.com/Varak%C4%BC%C4%81nu-tautas-

bibliot%C4%93ka-1679766395648310  – 37 virtuālās literatūras izstādes, kā arī svarīga 

informācija. 
 

  3. 4. Murmastienes bibliotēka 
 

           Murmastienes bibliotēka dibināta 1952. gadā.  Laika gaitā mainoties, tā kļuvusi par 

izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru vietējā kopienā. 

   Murmastienes pagasta bibliotēka 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. Bibliotēkā ir datortehnikas un programmatūras nodrošinājums universālai 

informācijas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.  
Īpaša uzmanība pievērsta novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un 

popularizēšanai.  Bibliotēkā tematiskajās mapēs turpina krāties materiāli par pagastu – par tā 

ļaudīm, dabu, norisēm sabiedrībā un politikā. Interesentiem pieejamas  vairākas tematiskās 

mapes, kuru saturs ir ar novadpētniecības novirzienu, ,,Marta Bārbale”,  ,,Teiču Dabas 

rezervāts”, ,,Murmastienes pagasta ciemi.”, ,,Zemnieku saimniecības. Biškopība. 

Uzņēmumi”, ,,Murmastienes pagasta vēsture un šodiena”, ,,Varakļāni. Vēsture un šodiena” 

… Un vēl tapa jauna mape, kuras saturs apmeklētājus īpaši interesē  ,,Novadu reformas - 

2009.g., 2021.g.”      

http://www.varaklani.lv/
https://www.facebook.com/Varakļānu-tautas-bibliotēka-1679766395648310
https://www.facebook.com/Varakļānu-tautas-bibliotēka-1679766395648310
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Murmastienes pagasta bibliotēkas  krājums uz 2021. gada 31.decembri  – 7039 eksemplāri, 

tai  skaitā grāmatas – 6240, seriālizdevumi – 782 eks., 17-pārējie dokumenti. 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2019. 
 

2020. 
 

2021 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 217 210 221 -3,2 %;   +5,2% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 63 56 69 -11,1%; +23,2% 

Bibliotēkas apmeklējums 2463 1384 1268 -43,8% ;  -8,4% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 593 251 228  - 57,7%;  -9,2% 

Izsniegums kopā 5477 4299 4472 -21,5%; +4,02% 

t. sk. grāmatas 2971 2745 3126  -7,6%;  +13,9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2506 1554 1346  -38,0%;  -13,4% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 531 328 503  -38,2%;+53.4% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā 
31% 31,5% 33,3%  -0,5%:  +1,8% 

t.sk. bērni līdz 18 g. 64% 59% 71,1% -5%;   +12,1% 

Iedzīvotāju skaits 695 666 663  -4,2%;   -o,5% 

t.sk. bērni līdz 18g. 99 95 97  -4,1%;  +2,1% 

  

   Tiek rīkoti pasākumi, lai popularizētu bibliotēku un lai tā ar savu darbību attīstītu sabiedrībā 

interesi par grāmatām, veicinot lasīšanu un informācijpratību bērnu un jauniešu vidū, kā arī 

nodrošinot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas visu vecumu cilvēkiem. Īpaša 

uzmanība pievērsta lasītāju izglītošanai medijpratībā. 
     Bibliotēka ir atvērta dažādiem ar zināšanu gūšanu saistītiem pakalpojumiem: filmu un 

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

sanāksmēm un konferencēm, tikšanās cikliem ar interesantām personībām.        Bibliotēkā ir 

izveidota un tiek pilnveidota radoša telpa cilvēka garīgai izaugsmei. 

 

           3. 5. Stirnienes bibliotēka 
 

2021.gadā  galvenā  prioritāte pielāgoties strādāt  Covid-19 apstākļos. Tika ieviests 

jauns pakalpojums, bibliotēka izsniedzot krājuma vienības individuāliem apmeklētājiem 

iespēju robežās nodrošināja  bezkontakta  izsniegšanas procesu izsniedzot tika ievietotas 

maisiņā,  kā arī veica apmeklētājiem izsniegto krājuma vienību karantīnu. Bibliotēka 

nodrošināja to īslaicīgu uzglabāšanu atsevišķi no pārējām krājuma vienībām. 

Bibliotēka aicināja apmeklētājiem krājuma vienības pirms bibliotēkas apmeklējuma 

rezervēt, izmantojot elektronisko katalogu, e- pastu vai telefonu. 

Bibliotēkā šogad varēja izdrukāt ES digitālo Covid -19 sertifikātu, ļoti pieprasīts 

pakalpojums. 

2021. gads bija sarežģīts sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ar to saistītiem 

ierobežojumiem. Nācās meklēt jaunas darba metodes, ievērojot drošības pasākumus, bet tajā 

pašā laikā pieejamiem lasītājiem. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 
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“Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 102 103 99  0,97% -4,04% 

t.sk. bērni 20 12 4 -40% -66,6% 

Bibliotēkas apmeklējums 1591 1410 1152  -11,3% -18,2% 

t.sk. bērni 64 50 19  -21,8%-62% 

Virtuālais apmeklējums     

     

Izsniegums kopā 2977 3137 2915   5,10%-7,07% 

t.sk. grāmatas 1257 1441 1737 + 12,8%  +17% 

t.sk. periodiskie izdevumi 1720 1696 1178 -1,39%-30,5% 

t.sk. bērniem līdz 18.g. 104 90 91  -13,5% +1,09% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā 

39% 49% 55%   -10% -6% 

t.sk bērni līdz 18g. 7,6% 5,7% 2,2%  -1,9% -3,5% 

Iedzīvotāju skaits 262 210 180 -19,8% - 14,2% 

2021. gadā lasītāju skaits ir samazinājies salīdzinot ar 2020 gadu. 

 

 

             4. SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE 
 

           4. 1. Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne,, 
 

Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne” (turpmāk – Pansionāts) ir Varakļānu 

novada pašvaldības pakļautībā esoša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcija, kas nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī pilngadīgām personām ar 

invaliditāti, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo 

rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.  Tā juridiskā un faktiskā adrese ir “Stirnienes 

muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV – 4837. 
Pansionāts darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumu, 

likumu “Par pašvaldībām”, MK 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 388 “Prasības sociālo 

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

sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību. 
Pansionāta darbības mērķis – nodrošināt pensijas vecuma personām un personām ar 

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

rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. 
Pansionāta galvenais uzdevums ir nodrošināt dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos  personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar 

nodrošināt saviem spēkiem.  
2021. gadā Pansionātā plānotas 19 vietas. Pakalpojums tika sniegts 30 klientiem. 

Pārskata gadā tika nodarbināti 14 darbinieki uz 12,3 amata likmēm. 2022. gadā tiek plānotas 

45 klientu vietas. 
Pildot savas funkcijas un uzdevumus, pansionāts sadarbojas ar Varakļānu novada 

pašvaldības iestādēm, citu novadu pašvaldībām, valsts institūcijām, fiziskām un juridiskām 

personām. 
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Pansionāts finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar Varakļānu novada domes 

apstiprinātu budžetu. 
 Saskaņā ar Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” maksas pakalpojuma cenrādi, 

2021. gadā uzturēšanās maksas pakalpojums diennaktī sastāda 22,52 eur. 

 2021. gadā turpinās sadarbība ar Sociālā uzņēmuma SIA Eņģeļa pasts un NSUS 

biedrības sociālajos projektos un šo projektu ietvaros saņēmām dažādus sūtījumus, kas 

paredzēti mūsu klientiem: projektā ,,PIEPILDI SAPNI,, saņēmām 1 sūtījumu, 

projektā ,,VĒSTULES UN KARTIŅAS,, saņēmām 1 sūtījumu, 

projektā ,,ZIEMASSVĒTKI,,saņēmām 21 sūtījumu. 

Pansionāts turpina sadarbību ar Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu baznīcu, 

ierobežojot klātienes Dievkalpojumus, uzņēmumu Senior Group, nodrošinot tiešsaistes 

pasākumus, kā arī sadarbojamies ar novada pašdarbības kolektīviem, Jauniešu centru “Aplis,”  

piedalāmies pašvaldības rīkotajos konkursos. 

2021. gadā turpinām sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku ar mērķi sekmēt un 

pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā 

(audio formātā, palielinātā drukā) personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

citām lasīšanas grūtībām. 
Lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti un nezaudēt sociālās funkcionēšanas spējas, 

tiek veikti atbilstoši pasākumi gan grupās, gan individuāli. Tiek sniegts atbalsts klientu 

sociālo problēmu risināšanā, klienti tiek nodrošināti ar ikdienā nepieciešamajām lietām 

un priekšmetiem. Pandēmijas laikā klientu saziņa ar radiem un draudiem tika nodrošināta 

telefoniski vai ar WhatsApp vietnes starpniecību.Pansionāta iemītnieki no 

privātpersonām dāvanā ir saņēmuši galda spēles, grāmatas, žurnālus, svečturus, vāzes, 

spieķus, lietussargus, roku krēmus kā arī medu, rabarberus, ābolus, ķiplokus, tējas, 

dārzeņus, konservus u.c.  

                   4. 2. Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes feldšerpunkts 
 

Feldšerpunktā strādā sertificēts ārsta palīgs, nodrošinot ārstniecības pakalpojumu 

pieejamību 262 Stirnienes (653 Varakļānu pagasta) iedzīvotājiem. 
Stirnienes feldšerpunktā pacientiem tiek organizēta ambulatorā pieņemšana  

(ieskaitot akūtos pacientus), tāpat arī tiek organizētas mājas vizītes un patronāžas 

bērniem līdz 1 gada vecumam un, nepieciešamības gadījumā, sniegta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība. 

                              4. 3.  Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes feldšerpunkts 
 

Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes feldšerpunktā strādā sertificēts 

ārsta palīgs V.Veipa, nodrošinot ārstniecīibas pakalpojumu pieejamību 663 

Murmastienes pagasta iedzīvotājiem.  

Murmastienes feldšerpunkta pacientiem tiek organizeti ambulatorās pieņemšanas 

laiki ar akūto stundu no rīta (2021. gada apmeklējumu skaits - 1584), tāpat tiek 

organizētas mājas vizītes (2021. gada - 9) un patronāžas bērniem līdz 1 gada vecumam. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  
Feldšerpunktā ārsta palīgs patstāvīgi organizē pacientu pieņemšanu, 

izmeklēšanu, diagnostiku un terapijas nozīmēšanu, medikamentu izrakstīšanu savas 

kompetences ietvaros. Tiek nodrošināta sadarbība ar ĢĀ un ārstiem, speciālistiem, 

nosūtīšana uz stacionāru, atbilstoši normatīvo aktu prasībām dokumentējot veiktās 

darbības. Feldšerpunktos tiek plānotas un izpildītas ārstnieciskās manipulācijas, t.sk. 
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vakcinācija, EKG, glikozes līmeņa noteikšana asinīs ar stripu, asins ņemšana ar slēgtu 

sistēmu, locītavas stabilizācijas pārsēja uzlikšana, brūču primārā ķirurģiskā apdare, 

diegu vai klamburu izņemšana no brūces, dobumu skalošana abscesu gadījumos, drenu 

nomaiņa, vakcinācija, deguna iekšējā tamponāde u.c. Ārsta palīgs regulāri apmeklē 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, profesionālos seminārus, iepazīstas 

ar jaunākajām metodēm, atzinumiem un publikācijām medicīnas profesionālajos 

izdevumos un masu medijus, un veic indivīda, ģimenes izglītošanu veselības 

veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos. Sniedz informāciju par saslimšanas riska 

faktoriem, seko līdzi profilaktiskā skrīninga veikšanai visās vecuma grupās. Informē par 

profilaktisko vakcināciju, īpaši akcentējot tās slimības, kas ir raksturīgas attiecīgajam 

laika periodam (difterija, ērču encefalīts, gripa, tuberkuloze  u.c.) 

                                      4. 4. Varakļānu veselības aprūpes centrs 
Varakļānu novada pašvaldības SIA “Varakļānu VAC” (turpmāk – VAC) ir Varakļānu 

novada domes izveidota ārstniecības iestāde (kods 7018-00002), kura īsteno Pašvaldības 

uzdevumu rūpēties par iedzīvotāju ārstniecisko un sociālo rehabilitāciju, nodrošinot veselības 

aprūpes pieejamību Varakļānu novadā un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

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

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

vērsta pašvaldības institūcija, kas nodrošina profesionālu un kvalitatīvu medicīnisko un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.  

Varakļānu veselības aprūpes centram  ir Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 

apliecība, nodrošināts pakalpojums  -  ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija, pakalpojumu 

izmanto vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nav medicīnisku indikāciju atrasties ārstniecības 

iestādē, bet kuri slimības vai citu iemeslu pēc nevar patstāvīgi sevi aprūpēt. 

       Sabiedrības galvenais pakalpojumu pircējs ir valsts – Nacionālā veselības dienesta 

(NVD) personā. 2021.gadā NVD apmaksāja pakalpojumus 110617 euro apmērā.  

Atbilstoši iestādes plānam un saskaņā ar līgumu par sekundārās ambulatorās veselības 

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

budžeta, 2021. gadā nodrošinātas sekojošas ambulatorās programmas:  
1. Izmeklējumi un terapija: ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, rentgendiagnostika. 
2. Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi. 
3. Fizikālās medicīnas pakalpojumi. 

4. Speciālistu pakalpojumi -  traumatologs – ortopēds un ginekologs, dzemdību 

speciālists, kā arī veselības aprūpe mājās un vakcinācijas kabineta pakalpojumi. 

2021.gadā izpildīta valsts pasūtījuma kvota pilnā apmērā.  
Ārkārtas situācija radījusi sarežģījumus un papildus izdevumus gan ambulatorajā daļā, 

gan sociālās aprūpes nodaļā.  
Lai palielinātu pieeju pakalpojumu saņemšanai, 2021.gadā organizēta mobilās 

diagnostikas pieņemšana mamogrāfijai. Veiksmīgi teik turpināta sadarbība ar Valsts 

asinsdonoru centru. 
2021.gada laikā līguma ietvaros veikta samaksa par 2020.gadā iegādāto  

ultrasonoskopijas aparātu, kas nodrošina augsta līmeņa ultrasonogrāfisko izmeklējumu attēlu 

iegūšanu ar iespēju izmantot grūtnieču I un II semestra izmeklējumiem. 
Sociālajā aprūpē vienlaicīgi 2021.gadā tika nodrošināta 41 gultasvieta.  
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Uzņēmuma ieņēmumi 2021.gadā bija 382187 euro, kas ir par 30 000 vairāk kā 

2020.gadā. 
Varakļānu veselības aprūpes centrā strādā 6 ārsti, kuri nodrošina sekundāros 

ambulatoros pakalpojumus  veselības aprūpē, 2 medicīnas māsas, 2 funkcionālās diagnostikas 

speciālisti, sociālais darbinieks, 10 aprūpētāji un pārējais personāls. Kopā uzņēmumā uz gada 

beigām nodarbināti 29 darbinieki. 
Visi mediķi ir sertificēti un regulēri paaugstina savu kvalifikāciju VM normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 
2021. gadā turpināta sadarbība ar labdarības biedrību NSUS (no sirds uz sirdi), šis 

sadarbības ietvaros Varakļānu VAC piedalījās projektos “Enģeļu pasts”, sagādājot sociālās 

aprūpes klientiem vajadzīgas lietas un arī patīkamus pārsteigumus. 
Kultūras jomā šinī gadā pasākumi klātienē bija ļoti ierobežoti, saistībā ar pandēmiju.  
Nākamajā gadā paredzēts saglabāt esošo pakalpojumu klāstu.  

Paredzēti ieguldījumi telpu remontā un nepieciešamā medicīniskā un aprūpes 

aprīkojuma iegādē. 

 

                 4. 5. Varakļānu novada pašvaldības sociālais dienests 
 

                                      Pamatinformācija 
Varakļānu novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā- Dienests) ir  

Varakļānu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbība notiek Varakļānu 

pilsētas, Murmastienes un Varakļānu pagastu administratīvajās teritorijās. Dienests savā 

darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Varakļānu  

novada domes saistošos noteikumus un lēmumus. 

Dienesta darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu 

praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju 

palīdzēt pašiem sev. Dienesta funkcija ir koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības. 

Dienesta darbībā - pabalstu izmaksas, sociālie pabalsti un sociālie pakalpojumi tiek 

finansēti gan no pašvaldības budžeta, gan valsts līdzekļiem. Paralēli sociālajā likumdošanā 

noteiktajām funkcijām, Dienests: 

- koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  
   nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;  
- veic finanšu uzraudzību un atskaitās par finanšu izlietojumu novada domei un LR  

ministrijām; 
- nodrošina metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās  

 palīdzības  un sociālo pakalpojumu jomā. 
Dienestu vada vadītājs, kuras pakļautībā strādā deviņi darbinieki. Trīs sociālā darba 

speciālisti un no 2020. gada 1. novembra arī ģimenes asistents (LM rīkotā projekta ietvaros).      

Dienesta pakļautībā ir Alternatīvās aprūpes centrs, kura darbību nodrošina pieci sociālās 

aprūpes speciālisti (no kuriem 4 ir Mobilās aprūpes darbinieki) un psihologs. Visi darbinieki 

regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un izglītojušos dažādos seminārus. 

Darbs ar klientiem tiek organizēts pēc klientu pieprasījuma principa: 

- sociālā palīdzība; 
- darbs ar ģimenēm un bērniem; 
- darbs ar veciem cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem un cilvēkiem ar  
   invaliditāti; 
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- darbs ar cilvēkiem, kas nonākuši atkarībās; 
- darbs ar personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām. 

     Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums pašvaldības sociālajam dienestam 

nosaka divus galvenos darbības virzienus: sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu .Varakļānu novada pašvaldība pašvaldībā nodrošina šādus 

sociālās palīdzības pabalstus pašvaldībā:  
1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;  

2. mājokļa pabalsts;  

3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;  

4.citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi  

 Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās 

funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā 

un tiek realizēts kā: 

- sociālais darbs; 
- sociālās aprūpes mājās pakalpojumi; 
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā un DI projektā; 

- asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti. 
Dienestā kopš 2010.gada notiek sociālās palīdzības administrēšanas ar programmu SOPA un 

PERS pakāpenisku uzlabošanu un iespēju izmantošanu. No 2020. dokumentu aprītē izmanto 

programmu VISVARIS. 

                   Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājums un finansiālais 

izlietojums 
Lai saņemtu palīdzību, klientam jāgriežas Dienestā pie sociālā darba speciālista ar 

iesniegumu. Personas tiek pieņemtas ne tikai Varakļānu pilsētā, bet arī Murmastienes pagasta 

pārvaldē. Kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtējot personas vai ģimenes individuālās 

vajadzības un pieejamos resursus, Dienesta darbinieki vienojoties ar personu un pieņem 

lēmumu par piemērotāko palīdzības veidu.  

 

1.tabula  

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

 

2019.gads 

mērvienība 

EUR 

2020.gads 

mērvienība EUR 

2021.gads 

mērvienība EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā 

atbalsta pasākumiem 
152935,53 

67063,61 69091,74 

no tā 

sociālā palīdzība 

50499,37 48753,03 67395,41 

no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem apmaksātie (pirktie) 

sociālie pakalpojumi 33606,45 
258,8 1466,33 

citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem 
68829,71 

18051,78 230 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 

izdevumi 114007,93 

135040,43 124903,05 

Pašvaldības nodrošināto sociālo 

pakalpojumu sniedzēju institūciju 

uzturēšanas izdevumi 

205981,37 237892,17 
 

188467,67 
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 Varakļānu novada pašvaldībā  no 01.01.2021. ir noteikti divi maznodrošināto personu 

statusa līmeņi. Trūcīgās ģimenes (personas)  statuss atbilst, ja ienākumi ģimenē pirmai 

persoai ir EUR 272,00 (arī vienīgajai) un katrai nākošajai personai EUR 190,00. 

Maznodrošinātās ģimenes (personas)  statuss atbilst, ja ienākumi ģimenē pirmai personai ir 

EUR 327,00 (arī vienīgajai) un katrai nākošai personai EUR 229,00.  
 2021. gadā Varakļānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālo palīdzību, kopā 

kā maznodrošinātās  ir saņēmušas 503 personas un 221 ģimenes kopumā. No kurām 182 

personas ir nepilngadīgās personas. No darbspējīgo personu skaita 220,  strādājošas – 9 

personas, nestrādājošas –210 personas (t.sk. 15 personas, kuras veic algotos pagaidu 

sabiedriskos darbus). Vēl 29 pilngadīgas personas ar invaliditāti un pensijas vecumā – 101 

persona.  
 2.tabula  

Ienākumu testēto pašvaldības  sociālā pabalsta saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva  

 Mērvienība 2020.g. 2021.g. 

Ģimene, kurā ir bērni un viena vai 

vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 4693,92 29303,16 

ģimenes ģimeņu sk. 18 96 

personas ģim. personu sk. 70 353 

Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas 

pilngadīgas darbspējīgas personas 

izlietotie līdz. euro 295,08 109 

ģimenes ģimeņu sk. 2 3 

personas ģim. personu sk. 13 15 

Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena 

vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 9491,92 5478,89 

ģimenes ģimeņu sk. 26 57 

personas ģim. personu sk. 33 67 

Ģimene, kurā nav bērnu un nav 

nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie līdz. euro 64843,99 8828,07 

ģimenes ģimeņu sk. 45 65 

personas ģim. personu sk. 47 68 

 

2021. gadā Varakļānu novada pašvaldībā izlietoti: EUR 20398,4 (salīdzinot ar 2020 

g.- 10706,61) pabalstam  GMI līmeņa nodrošināšanai,  EUR 10568,92 (9442,86) mājokļa 

atlīdzības pabalstos.  Pabalsts veselības aprūpei -EUR  2343,6 (920,44 ). 

Pašvaldības sociālie pabalsti, kurus piešķir bez ģimnes (personas) ienākumu testēšanas 

ir pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās – EUR 23676,29 (salīdzinot ar 2020.g.- 27028,12), pabalsts audžuģimenēm- EUR  

21456 (21316,06) . Varakļānu novada 30 jaundzimušo bērnu vecākiem bez naudas pabalsta, 

tika dāvinātas  30 sudrabas karotītes. Pāšvaldības seniori sākot no 85. gadu vecuma ( kopā 35) 

tika  godināti jubilejā ar naudas balvām. 
Sadarbojoties ar Biedrību Latvijas Sarkanai Krusts Madonas komiteju un piedaloties 

ES programmas ,,Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcīgākajām 

personām 2014- 2020. gada plānošanas periodā” Dienestā tika izdalītas 1280 pārtikas un 587 

higiēnas  komplekti, kā arī skolas piederumu  20 komplekti.  Reizi  ceturksnī personām tika 

organizēti informatīvi pasākumi, par veselīga dzīves veida organizēšanu ikdienā. 
Aprūpes mājās pakalpojums novadā nodrošina Mobilā aprūpes grupa. Pakalpojums 

paredzēts vientuļām pensijas vecuma personām un vientuļām personām ar invaliditāti, kurām 

ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ. Mobilajās aprūpes 

grupas darbu nodrošina 3 darbinieki ar atbilstošu izglītību. Kopumā gada laikā aprūpes mājās 

pakalpojums tika nodrošināts 39 pensijas vecuma personām (34 sievietes un 5 vīrieši), no 

kurām 8 personām pakalpojums tika nodrošināts par samaksu. Sezonā šiem aprūpējamiem 
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cilvēkiem tika izvadāta arī Zupas virtuves zupa. Mobilās aprūpes grupas specializētais 

transports nodrošināja iedzīvotāju pārvadāšanu gan uz medicīnas iestādēm, gan veselības 

aprūpes institūcijām. 
Alternatīvās aprūpes centrs ir Dienesta struktūrvienība, kura sniedz sociāloatbalstu  

un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bezmaksas sociālos pakalpojumus, nodrošina ar telpām 

nevalstiskās organizācijas ar mērķi dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt 

savas problēmas. 2021.gadā iestādi ir apmeklējuši 38 Varakļānu novada iedzīvotāji 

(pensionāri, invalīdi), lai izmantotu veļas mazgāšanu un dušas pakalpojumus. Pakalpojums ir  

pieprasīts, apmeklētāju pieraksts veido rindu jau 1 mēnesi uz priekšu.  

 Varaļānu novada pašvaldības divās sociālajās mājās dzīvo 7 vientuļie pensionāri,11 

personas ar invaliditāti, viena trūcīgā ģimene ar 2 nepilngadīgiem bērnie (māte audzina bērnus 

viena pati). 
 Ar psihologa pakalpojumu  Dienestā tika nodrošināts atbalsts 4 ģimenēm ar bērniem 

un 2 personām ar invaliditāti.   
    Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums.   

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi Varakļānu novada pašvaldībā tika nodrošināti 

sadarbībā ar SIA ,,Varakļānu veselības aprūpes centrs” un  Varakļānu novada veco ļaužu 

pansionāts ,,Varavīksne”. Kopumā pakalpojums tika nodrošināts pašvaldības 68 iedzīvotājam.   

 2021. gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu pašvaldībā, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 942 ,,Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 

varēja saņemt asistenta pakalpojumus dzīvesvietā. Asistents  paredzēts cilvēkiem ar 

pārvietošanās traucējumiem. Dienestam, slēdzot uzņēmuma līgumus, tika nodrošināti 15 

personām asistenta pakalpojumi. 

Varakļānu novada pašvaldība piedalās Vidzemes novada rīkotajā sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma projektā ,,Vidzeme iekļauj”(DI). 2021. gadā 2 bērniem tika 

nodrošināts pakalpojums  Madonas novada pašvaldības  biedrībā ,, Mēs saviem bērniem” un 

3 pieaugušām personām ar invaliditāti  Madonas novada pašvaldības dienas centrā ,,Eglāji”. 

 Dienests savai darbībai 2022.gadam ir izvirzījis vairākus uzdevumus:   
1. Attīstīt atbalstu ģimenēm ar bērniem- nodrošinot ģimenes asistenta pakalpojumu 

ģimenēm un bērniem. 

2. Regulāri informē pašvaldības iedzīvotājus ar informāciju Varakļānu mājas lapā 

www.varaklani.lv , un  vietējā  laikrakstā. 

3. Nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu nodrošnāšanas  jomā. 

             4.6. Dzimtsarakstu nodaļa 
 

         Regulāri tiek sniegtas atskaites un ziņojumi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas nodaļai, 

Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas nodaļai, iestādēm pēc 

pieprasījuma. 
 Demogrāfiskais stāvoklis Varakļānu novadā - Iedzīvotāji uz 31.12.2021.  
Varakļānu novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši – 3035  
 Varakļānu pagasts – 607, Varakļānu pilsēta – 1765, Murmastienes pagasts – 663. 

 

 

 

http://www.varaklani.lv/
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 2021 

Laulību reģistri 
/baznīcā noslēgtas/ 

5 
2 

Dzimšanas reģistri 19 

Miršanas reģistri 72 

 

 Demogrāfiskā procesa rezultāti joprojām ir satraucoši – nomirst vairāk nekā piedzimst.  

Dabiskais pieaugums joprojām negatīvs.  
 

                   4. 7. Varakļānu novada bāriņtiesa 
 

Varakļānu novada bāriņtiesā 2021.gadā  darbu turpina  organizēt un vadīt bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Ingrīda Dalecka. Savus amata pienākumus pilda trīs bāriņtiesas locekļi -  Lilita 

Skurule, Zanda Broka, Dace Mežsarga. 
Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, savas kompetences ietvaros  sadarbojas  ar 

sociālo dienestu, valsts probācijas dienestu, valsts un pašvaldības policiju, skolām, 

pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām, 

Labklājības ministriju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Bāriņtiesa, veicot 

notariālās darbības, sadarbojas ar zemesgrāmatām, notāriem, juristiem, Tieslietu ministriju.  
2021.gadā bāriņtiesa pieņēmusi divpadsmit 12 lēmumus. No tiem 5 lēmumi pieņemti 

saistībā ar vecāku aizgādības jautājumiem. 2 lēmumi pieņemti par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu, vecākiem, kuri nepilda vecāku pienākumus, rada apdraudējumu bērna veselībai 

un dzīvībai, bet 1  lēmums pieņemts par aizgādības tiesību atjaunošanu un bērnu atgriešanu 

bioloģiskajā ģimenē. Saskaņā ar bāriņtiesas lēmumā noteikto vecākiem jāsadarbojas ar 

bāriņtiesu un sociālo dienestu, pildot to dotos uzdevumus kā rezultātā uzlabojot savus un 

bērnu dzīves apstākļus un nodrošinot bērnu aprūpi un audzināšanu. 
  2021.gadā ārpusģimenes aprūpē aizbildnībā, audžuģimenēs kopumā atradās 11 bērni, 

no tiem 6 bērni audžuģimenē un 5 aizbildņa ģimenē.  
2021.gadā bāriņtiesa pārrauga 4 aizbildņu darbību pār 6 aizbildnībā esošiem bērniem.  

2021.gadā bāriņtiesa pārrauga 1 ģimeni Latvijā, kurā vecāki devušies ilgstošā darbā uz 

ārvalstīm. Tāpat 2021.gadā bāriņtiesa pārrauga 1 lietu  par aizgādņa iecelšanu mantojumam 

un bērnu mantas pārraudzību līdz pilngadībai 5 ģimenēs. 
Varakļānu novada bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 6 audžuģimenes, kuras savās ģimenēs 

ir uzņēmušas 7 Varakļānu novada bērnus.  Sadarbībā ar Ciblas novada bāriņtiesu, Varakļānu 

novada bāriņtiesa veic pārraudzību 1 audžuģimenē ievietotam bērnam Felicianovas pagastā, 

bet sadarbībā ar Augšdaugavas novada  bāriņtiesu, bāriņtiesa veic pārraudzību pār 2 bērniem. 

Novadā darbojas 4 audžuģimenes, kurās ievietoti 5 bērni. 
Bāriņtiesa pārrauga 4 aizgādņu darbu pār 4 aizgādnībā esošām personām. Bāriņtiesa 

izsniegusi 1 bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu apliecību. Bāriņtiesa nosūtījusi pie 

psihologa uz konsultāciju 6 klientus. 2021.gadā iesākta 1 lieta pēc tiesas lēmuma. 

Pārstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses, bāriņtiesa 2021.gadā 

piedalījās  vairākās sēdēs Madonas, Gulbenes,  Jēkabpils tiesās. 
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 11 ģimenēm, kurās netiek 

pienācīgi nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.  
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 65 aktīvas lietas, no tām pārskata gadā ierosinātas 12 

lietas.  
Bāriņtiesas darbībā tiek veiktas sarunas ar klientiem,  pieprasītās un saņemtās 

informācijas izvērtēšana un apstrāde, dzīvesvietas apsekošana. 
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Bāriņtiesa Civillikuma un Bāriņtiesu likuma 61.panta noteiktajos gadījumos, Varakļānu 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par 

mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā 

spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek 

iemaksātas Varakļānu novada domes kasē. 2021.gadā bāriņtiesa sava novada teritorijas 

iedzīvotājiem izdarījusi 147  apliecinājumus un pildījusi citus Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus. Bāriņtiesā 2021.gadā tika veiktas notariālās darbības- sastādīti vai atsaukti 

testamenti, sastādīti nostiprinājuma lūgumi, sagatavotas pilnvaras, apliecināti iesniegumi un 

vienošanās, apliecināti līgumi un citu darījumu dokumenti, kā arī tika apliecinātas kopijas un 

paraksti, sagatavoti darījuma akta projekti, sastādīti mantojuma akta saraksti un citi 

dokumenti.  
Pārskata gadā tika pārsūdzēts viens  bāriņtiesas lēmums.  
Bāriņtiesas darbinieki regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus, kā arī 

elektroniski apstrādā iegūto informāciju, izmantojot dažādas informācijas sistēmas 

programmas (NPAIS; PERSONAS; DZIMTSARAKSTI; NiNo; NekIp; AGIS u.c). 
  
 

                5.  KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 
 

          Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA galvenie pamatdarbības veidi ir 

siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, 

atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus).  
Siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumu nodrošināja katlu māja Jaunatnes 

ielā 2A. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti aptuveni 34% no visām 

Varakļānu pilsētas daudzdzīvokļu ēkām un 30% iedzīvotāju. 2021. gadā tika saražoti 5 708,5 

MWh siltumenerģijas, apkurināmā platība sastādīja 30 853,15 m2. 
Ieņēmumi no centrālapkures pakalpojuma 2021. gadā sastādīja 49% no uzņēmuma neto 

apgrozījuma. Siltumenerģijas tarifs kopš 2008. gada 1. janvāra ir 51,10 EUR/MWh (bez 

PVN), apstiprināts ar Varakļānu pilsētas domes sēdes 2007. gada 6. decembra lēmumu Nr. 

20.  

Dzeramā ūdens ieguvi, attīrīšanu un iedzīvotāju apgādi nodrošināja ūdens 

atdzelžošanas stacija, notekūdeņu savākšanu nodrošināja kanalizācijas sūkņu stacijas, 

attīrīšanu nodrošināja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopējais iegūtā dzeramā ūdens 

daudzums 2021. gadā bija 106 125 m3, attīrīto notekūdeņu daudzums bija 61 222 m3. Noslēgto 

līgumu skaits par dzeramā ūdens piegādi un/vai notekūdeņu savākšanu: Varakļānu pilsētā – 

608, Varakļānu pagastā – 43. 
Atkritumu savākšanas pakalpojumu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA nodrošina Varakļānu novada teritorijā. Savāktos atkritumus uzņēmums nogādā SIA 

„Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”. 2021. gadā atkritumu izgāztuvē 

tika nogādātas 518,0 t sadzīves atkritumu. Pakalpojuma nodrošināšanai uzņēmumam īpašumā 

ir atkritumu savākšanas mašīna un atkritumu konteineri. Turpinās atkritumu šķirošana un 

sadarbība ar SIA “Zaļais cikls” Jēkabpilī, kura pieņem šķirotos atkritumus. 2021. gadā šķiroto 

atkritumu nodotais daudzums bija stikls – 34,32 t, jauktais iepakojums – 3,08 t. Privātajā 

sektorā kopējais noslēgto līgumu skaits par atkritumu izvešanu ir 562 līgumi, no kuriem 10 

tika noslēgti 2021. gadā. Noslēgto līgumu skaits par atkritumu savākšanu Varakļānu pilsētā 

bija 312 līgumi, Varakļānu pagastā – 122 līgumi, Murmastienes pagastā – 127 līgumi. 

2021. gadā Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekoja 47 
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daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, no kuriem 3 ir sociālo dzīvokļu dzīvojamās mājas. Kopējā 

apsaimniekojamā platība 24 832,96 m2.  

 

6. FINANŠU RESURSI  

 

Varakļānu novada  pašvaldības  

2021. gada aktīvi un pasīvi 

(kopsavilkuma bilance euro) 

 

3.tabula 

Nr.p.k.   
Uz pārskata gada 

sākumu 
Uz pārskata gada beigām 

1. Aktīvi: 12 150 992 12 001 676 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 11 143 494 11 088 546 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 1 007 498 913 130 

        

2. Pasīvi: 12 150 992 12 001 676 

2.1. Pašu kapitāls 8 771 764 8 657 914 

2.2. Uzkrājumi 388 693 267 713 

2.3. Kreditori 2 990 535  3 076 049 

    

 

2021. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 12 001 676 EUR, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma samazinājusies par 149 316 EUR. 
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Varakļānu novada  pašvaldības pārskats par  

pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu (euro) 

4.tabula 

       

Nr.p.k.   
2019. gada 

izpilde 

2020. gada 

plāns 
2020. gada 

izpilde 

2021. gada 

plāns 2021. gada izpilde 

1. 

Ieņēmumi 

kopā 3 852 380 3 624 569 4 533 276 3 610 180 3 933 096 

1.1. 

Nodokļu 

ieņēmumi 1 546 722 1 341 642 1 397 167 1 300 045 1 429 583 

1.2. 

Nenodokļu 

ieņēmumi 56 814 8 020 39 185 5 400 72 907 

t.sk. 

procentu 

ieņēmumi par 

kontu 

atlikumiem, 

finanšu 

ieņēmumi 3 249 0 3 487 0 2 711 

  

valsts un 

pašvaldību 

nodevas, kuras 

ieskaita 

pašvaldību 

budžetos 7 355 7 720 4 491 5 100 3 953 

  

sodi un 

sankcijas 183 300 390 300 1 190 

  

pārējie 

nenodokļu 

ieņēmumi 5 620 0 320 0 2 121 

 

Ieņēmumi no 

pašvaldības 

īpašuma 

pārdošanas 40 407 0 30 497 0 62 932 

1.3.  

ieņēmumi no 

budžeta iestāžu 

sniegtajiem 

maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 205 954 180 175 226 172 182 601 243 418 

1.4. 

Saņemtie 

maksājumi- 

transferti 2 042 890 2 094 732 2 870 752 2 122 134 2 187 188 

         

2. Izdevumi kopā 3 414 423 4 358 249 3 962 320 4 404 707 4 078 670 



  Varakļānu novada pašvaldība publiskais gada pārskats 2021 

______________________________________________________________________________________  

 

32 
 

2.1. Atalgojumi 1 719 666 1 857 044 1 755 298 1 888 021 1 803 135 

2.2. 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 485 635 523 688 497 654 566 695 534 566 

2.3. Komandējumi 3 738 1 445 915 720 91 

2.4. 

Pakalpojumu 

apmaksa 395 257 381 854 333 547 428 187 383 020 

2.5. 

Materiālu, 

energoresursu, 

ūdens un 

inventāra 

iegāde 362 662 412 729 355 090 352 771 315 379 

2.6. 

Izdevumi 

periodikas 

iegādei 1 605 1 580 1 566 1 615 1 559 

2.7. 

Maksājumi par 

aizņēmumiem 

un kredītiem 2 075 1 935 1 913 2 675 2 674 

2.8. 

Sociālie 

pabalsti, 

subsīdijas 174 631 187 145 185 907 321 295 284 626 

2.9. 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 126 523 124 710 124 636 127 920 127 048 

2.10. 

Kapitālie 

izdevumi 121 101 839 855 682 397 687 642 602 481 

2.11. 

Budžeta iestāžu 

nodokļa 

maksāj.- PVN 21 306 26 264 23 397 27 166 24 091 

2.12. 

Izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas 

principa( PNB 

bankas konta 

atlikums) 224  0  0 

3. Finansēšana 437 957 (733 680) 570 956 (794 527) (145 574) 
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Varakļānu novada  pašvaldības pārskats 

par saņemto ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu  

izlietojumu  

(euro) 

 

                      5.tabula  

 

Nr

.p.

k. 

  2019.gada izpilde 2020.gada izpilde 2021.gada izpilde 

1. 
Atlikums uz gada 

sākumu 
3 163 3 046 3 754 

2. 

Saņemtie ziedojumi 

un dāvinājumi gada 

laikā kopā 

779 7 490 1 412 

2.

1. 

No iekšzemes 

juridiskām personām 
350 6 350 119 

2.

2. 

No iekšzemes fiziskām 

personām 
429 1 140 1 292 

4. 

Izlietots gada laikā 

kopā 
896 6 782 3 050 

4.

1. Atlīdzība 
46 0 0 

4.

2. Pakalpojumu apmaksa 
154 6 350 120 

4.

3. 

Materiālu, 

energoresursu, ūdens 

un inventāra iegāde 

696 432 2 608 

4.

4. Sociālie pabalsti 
0 0 0 

4.

5. Kapitālie izdevumi 
0 0 0 

4.

6. Transferti 
0 0 322 

5. 

Atlikums uz gada 

beigām 
3 046 3 754 2 116 

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums pārskata perioda beigās ir  630 991 euro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājies par 80 621 euro jeb 13 %. 
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Informācija par naudas 

līdzekļiem norēķinu kontos 

Valsts kasē vai kredītiestādēs 

Atlikums uz 

31.12.2021. 

EUR 

Atlikums uz 

31.12.2020. 

EUR 

Pieaugums / 

samazinājums 

EUR 

Valsts kase 271 241 24 671 3 025 

“SWEDBANK”AS 346 598 669 249 (1 026) 

Akciju sabiedrība ”Citadele banka” - 7 615 3 100 

KOPĀ 617 839 701 535 61 505 

 

 

Informācija par naudas līdzekļiem kasē Atlikums uz 

31.12.2021. 

EUR 

Atlikums uz 

31.12.2020. 

EUR 

pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un 

pašvaldību nodevas, soda naudas, pašvaldības 

iestāžu maksas pakalpojumi, t.i.,vecāku 

līdzfinansējums mūzikas un mākslas 

skolā,telpu noma, zemes noma u.c. 

12 490 9 708 

īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā 

budžetā 

- - 

saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 662 369 

KOPĀ 13 152 10 077 

 

 

Varakļānu novada  pašvaldības ieguldījumi 

citu uzņēmumu kapitālā 

 

      6.tabula 

Uzņēmuma 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījums 

uz 

01.01.2021. 

Iegāde 

2021. g. 

Pārvērtēts 

2021. g. 

Citas 

izmaiņas 

2021. g. 

Ieguldījums uz 

31.12.2021. 

Varakļānu  

"Dzīvokļu 

komunālais 

uzņēmums" SIA, 

Reģ.Nr.471030006

76 

1 196 449 0 -18 566 0 1 177 883 

„Varakļānu 

veselības aprūpes 

centrs” SIA, 

Reģ.Nr.471030006

76 

0 0 0 0 0 
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„Varakļānu veselības aprūpes centrs” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības 

novērtēšanai izmantots 2021. gada pārskats. Uzņēmuma 2021. gada zaudējumi sastāda 11 706 

euro, pašu kapitāls uz pārskata gada beigām negatīvs 89 733 euro. 

„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA finanšu ieguldījuma līdzdalības novērtēšanai 

izmantots auditēts 2021. gada pārskats. Uzņēmuma zaudējumi 2021. gadā sastādīja 18 566 

euro, pašu kapitāls uz pārskata perioda beigām ir 1 192 633 euro. 

“Vidusdaugavas SPAAO” SIA izmantots auditēts 2021. gada pārskats. Uzņēmums 

2021. gadā strādājis ar peļņu, kas sastāda 70 098 euro, pašu kapitāls uz pārskata perioda 

beigām negatīvs – 674 035 euro. 

 

Varakļānu novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumi 

7.tabula 

Ilgtermiņa aizdevuma 

devējs un mērķis 

Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa, EUR 

Atmaksātā 

aizņēmuma 

pamatsumma, 

EUR 

Atlikums uz 

31.12.2021 

EUR 

Valsts kase, Varakļānu 

vidusskolas sporta zāles 

celtniecības pabeigšanai 01.06.2007 20.03.2027 426 862 304 097 122 765 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas 

fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Varakļānos I 

kārta” īstenošanai 

22.12.2010 20.06.2029 982 920 573 432 409 488 

ERAF projekta „Sociālās 

dzīvojamās mājas 

„Ceriņi” Varakļānu 

novadā siltumnoturības  

uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 163 266 138 448 24 818 

ERAF projekta „Sociālās 

dzīvojamās mājas 

„Pūpoli” Varakļānu 

novadā siltumnoturības  

uzlabošanas pasākumi 

13.05.2011 20.04.2031 136 518 115 864 20 654 

„Vidusdaugavas 

SPAAO”SIA, 

Reģ.Nr.55403015551 0 0 0 0 0 

KOPĀ  1 196 449 0 -18 566 0 1 177 883 
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ELFLA projekta 

„Administratīvās ēkas 

rekonstrukcija – aktu 

zāles piebūve” 

27.06.2011 20.05.2021 128 058 128 058 0 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas 

fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Varakļānos II 

kārta” īstenošanai 

13.11.2015 20.11.2035 226 024 61 608 164 416 

ELFLA projekta ”Valsts 

kultūras pieminekļa – 

Varakļānu muižas jumta 

atjaunošana ”īstenošanai 

06.10.2017 20.09.2037 185 686 51 496 134 190 

Prioritārā investīciju 

projekta” Varakļānu 

novada pašvaldības ielu 

asfaltēšanas darbi” 

īstenošanai 

06.10.2017 20.09.2037 307 900 52 498 255 402 

ELFLA 

projekta ”Infrastruktūras 

sakārtošana sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu 

izveidei Varakļānos” 

īstenošanai 

12.12.2017 20.11.2037 77 284 27 236 50 048 

ERAF 

projekta ”Uzņēmējdarbīb

as vides attīstībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

uzlabošana Varakļānu 

novadā, Murmastienes 

pagastā” īstenošanai 

10.08.2018 20.08.2038 425 801 111 705 314 096 

ERAF 

projekta ”Uzņēmējdarbīb

as  infrastruktūras 

attīstība Varakļānu 

pilsētā” īstenošanai 

10.08.2018 20.08.2038 444 897 108 825 336 072 

ERAF 

projekta ”Uzņēmējdarbīb

as  infrastruktūras 

attīstība Varakļānu 

pagastā” īstenošanai 

27.09.2018 20.09.2038 331 092 98 468 232 624 

SIA Varakļānu DZKU 

pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas 

fonda projekta 

“Energoefektivitātes 

11.10.2018 20.09.2038 68 033 10 279 57 754 
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paaugstināšana             

“ Varakļānu” Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums”” 

SIA Jaunatnes ielas katlu 

mājā” īstenošanai 

ELFLA projekta 

“Varakļānu novada grants 

ceļu pārbūve” īstenošanai 

23.10.2019 20.10.2039 686 952 622 713 64 239 

Projekta “Rīgas un 

Kosmonautu ielas posmu 

pārbūve” īstenošanai 

13.08.2020 20.07.2040 231 175 5 950 225 225 

Projekta ”Jauno 

tehnoloģiju ieviešana 

Varakļānu Mūzikas un 

mākslas skolā” 

īstenošanai 

31.08.2021 20.08.2026 30 282  30 282 

“Varakļānu vidusskolas 

investīciju projekts” 

īstenošanai 

31.08.2021 20.08.2026 47 345  47 345 

Projekta” Pils ielas 

posmu atjaunošana 

Varakļānu pilsētā” 

īstenošanai 

29.09.2021 20.09.2041 182 640  182 640 

KOPĀ     5 082 735 2 410 677 2 672 058 

      

 
 

Varakļānu novada  pašvaldības izsniegtie 

galvojumi 

 

8.tabula 

Aizdevuma ņēmējs, 

devējs un mērķis 

Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa, EUR 

Atmaksātā 

aizņēmuma 

pamatsumma 

EUR 

Parāds uz 

31.12.2021. 

EUR 

AS Swedbank, studiju 

kredīts 
27.11.2008 14.05.2022 4 269 4 091 178 

Valsts kase 13.12.2011 20.12.2041 3 201 700 2 501 

Valsts kase 29.10.2018 20.09.2038 180 543 28 252 152 291 

KOPĀ     188 013 33 043 154 970 

      

Galvojums: vienai fiziskai personai - studiju kredītam - 4 269 EUR; 

Galvojums kapitālsabiedrībai SIA „Vidusdaugavas SPAAO” summa sastāda-3 201 EUR; 
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 Galvojums Varakļānu ”Dzīvokļu komunālais uzņēmums ”SIA aizņēmuma līgumam 180 543 

EUR apmērā - Kohēzijas fonda projekta Nr.4.3.1.0/17/A/026 ”Energoefektivitātes 

paaugstināšana ”Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ”” SIA Jaunatnes ielas katlu 

mājā”. 

 

 

 

 
 


