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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde
2013. gada 27. jūnijā Nr. 12

1. Par grozījumiem 29.12.2011. Va-
rakļānu novada domes sēdes lēmumā 
Nr. 16.6. „Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam izstrādes 
darba uzdevuma apstiprināšanu un vadī-
bas grupas izveidi”.

2. Varakļānu novada pašvaldības 
2012. gada publiskā pārskata apstiprinā-
šana.

3. Par konkursu „Varakļānu novada 
sakoptākā sēta 2013”. 

4. Par Varakļānu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pār-
stāvja maiņu.

5. Par izmaiņām Varakļānu novada 
pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.

6. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomē. 

7. Par pārstāvja deleģēšanu Valsts 
probācijas dienesta Madonas teritoriālās 
vienības konsultatīvajā padomē.

8. Par izmaiņām komisijas koku cir-
šanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 
sastāvā.

9. Par 26.04.2012. domes lēmuma Nr. 
5.15 „Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
vietnieku” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

10. Varakļānu novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas izveidošana.

Izveidot Varakļānu novada pašvaldī-
bas Administratīvo komisiju 5 locekļu sa-
stāvā:

komisijas priekšsēdētājs: 
– Gunārs Gabrišs; 
komisijas locekļi:
– Dainis Skabs;
– Jānis Siliņš;
– Māris Lindāns;
– Jānis Vēvers;
komisijas sekretāre (bez balsošanas 

tiesībām) – Aija Ščucka. 
11. Par nodokļa atbalsta pasākuma 

nokavējuma naudas dzēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Prūši” 

sadalīšanu.
13. Par zemes lietošanas tiesību ap-

grūtinājumu noteikšanu.
14. Par zemes lietošanas tiesību iz-

beigšanu.
15. Par zemes nomu.
16.Par adreses dzēšanu no Valsts ad-

rešu reģistra.
17. Par dienesta dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu.
18. Par naudas balvu piešķiršanu no-

zīmīgās dzīves jubilejās.
19. Par sociālā dzīvokļa īres līgumu 

pagarināšanu.
20. Par pašvaldības palīdzību dzīvok-

ļa jautājumu risināšanā.
21. Par sociālās gultas pakalpojuma 

līguma pagarināšanu.
22. Par deputāta pienākumu pildīša-

nu bez atlīdzības.
23. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšana Aleksandram Leitānam-Šķē-
lam.

24. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas 
situācijā nonākušam piešķiršanu.

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde 
2013. gada 25. jūlijā Nr. 13

1. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Varakļā-
nu novada pašvaldības nolikums” apstip-
rināšana.

2. Par novada Dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijas darbības izbeigšanu.

3. Par Varakļānu novada vēlēšanu ko-
misijas kandidātu pieteikšanu.

4. Par konkursu „Ziedi Varakļāniem”.
5. Par starptautisko glezniecības ple-

nēru „Baltā pilsēta 2013”.
6. Par namīpašuma atdošanu likumī-

gajiem īpašniekiem.
7. Par zemes nomu.
8. Par nekustamā īpašuma sadalīša-

nu.
9. Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.1 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma 
apstiprināšanu un par saistībām ūdens-
saimniecības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai” precizēšanu.

10. Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.2 
„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pa-
kalpojumu nodrošināšanu Varakļānu no-
vada Murmastienes pagasta Murmastie-
nes ciema teritorijā” precizēšanu.

11. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

12. Par dzīvokļa īres līguma slēgša-
nu.

13. Par finansiālu atbalstu Garkalnes 
pensionāru apvienības vizītei Varakļānos.

14. Par pabalstu ārkārtas situācijā no-
nākušiem.

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

16. Par sociālās gultas pakalpojuma 
līguma pagarināšanu.

17. Par zemes ierīcības projekta „Bu-
lavi” apstiprināšanu.

18. Par līdzfinansējumu biedrības 
„Pieaugušo attīstības projekts” program-
mas „Atbalsts kopienu centriem” projek-
tam „Esam līdzās, lai palīdzētu”. 

19. Par dienesta dzīvokļa Jaunatnes 
ielā 1-10, Murmastienē, remontā ieguldīto 
līdzekļu kompensēšanu.

20. Par nekustamā īpašuma Jau-
natnes ielā 2A, Varakļānos, iznomāšanu 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA.

Ilga Broka, 
Lietvedības nodaļas vadītāja 

Jaunākais Varakļānos
*12. jūlijā Latvijas investīciju attīstības 

aģentūras eksperti Jānis Grebežniks un Ilze 
Indrāne veica pārbaudi par faktisko namu stā-
vokli Kosmonautu ielas 15. un 13. namā, kuru 
projekti iesniegti siltināšanas darbu veikšanai, 
vērtējums bija pozitīvs – projektā norādītie re-
novācijas darbi atbilst faktiski veicamajam. 10 
dienu laikā tiks sastādīts līgums un varēs sākt 
celtniecības materiālu iepirkšanas un darba 
veicēju – būvuzņēmēju konkursu. Tikai nā-
kamā gada pavasarī, visticamāk, tiks uzsākti 
māju siltināšanas darbi.

* Notiek intensīva kurināmā piegāde 
nākamajai apkures sezonai centrālajai katlu 
mājai no ZS „Lejas” Dricānu pusē, kur malka 
maksā mazāk kā citur.     

teksts un foto – Rita Liuke

No kreisās LIAA eksperti Ilze Indrāne un 
Jānis Grebežniks, 15. nama pilnvarotais 

Jānis Krasts, Varakļānu DzKU 
darbiniece Gunta Āboliņa un 

Domes priekšsēdētājs Māris Justs.

Firma „Grēgeri” atvedusi 40 m3 malkas. 
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1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt interesi un lielāku sabiedrības izpratni par sa-

koptas vides saudzēšanu un saglabāšanu, akcentējot ieguldītā 
darba nozīmīgumu.

1.2. Rezultātā izveidot un iegūt interesantu, saistošu Vara-
kļānu vizuālo tēlu pašu  iedzīvotāju, viesu un tūristu skatījumā. 

2. Konkursa uzdevumi:
2.1. Iepazīties un izpētīt apkārtējo vidi Varakļānu pilsētā, 

novērtēt esošo situāciju.
2.2. Pamatojoties uz izpētes materiāliem, izveidot pilsē-

tas svarīgākajos skatpunktos un citās vietās Varakļānu tēlam 
atbilstošus dekoratīvus noformējumus vai kompozīcijas – no 
ziediem, koka, metāla vai cita materiāla.

2.3. Noformējuma vai kompozīcijas forma, izplānojums un 
izmēri – izpildītāja ziņā.

2.4. Noformējumu vai kompozīciju idejas un izvietojuma 
vietu saskaņot ar Varakļānu novada pašvaldību.

Augusta otrā sestdiena, 
šogad 17. augusts, ir Vara-
kļānu pilsētas svētki. Svētku 
ietvaros jau septīto gadu vara-
kļāniešiem un apkārtnes iedzī-
votājiem ir iespēja veidot ziedu 
instalācijas dažādās vietās pil-
sētā.  Ideja par ziedu instalāci-
jām reiz radusies Varakļānu pil-
sētas domes izpilddirektoram 
Ivaram Ikauniekam. Jautājot, 
kā radās šī ideja par ziediem 
Varakļānos, Ivars Ikaunieks 
atbild, ka, meklējot ko jaunu 
un radošu pilsētas svētkiem, 
esot nākusi ideja darīt pilsētu 
krāšņāku ar ziediem. Floristikas darbus ie-
spējams veidot ikvienam, iepriekš piesakot 
savu dalību. Laikam ejot, radies konkurss 
par sakoptāko iestādi Varakļānos, līdz šim 
konkurss tik veiksmīgi spējis pastāvēt, ka 
šogad Varakļānu novada svētku ietvaros 
tika noskaidrotas sakoptākās mājas visā 
novadā. Tomēr Ziedu instalāciju veidošana 
nav vienīgais radošais piliens pilsētas svēt-
kos. Iepriekšējo gadu svētkos to laikā pilsē-
tā bija vērojami tēlnieki, kuri dažādās pilsē-
tas vietās no koka veidoja mākslas darbus. 
Šī ideja pieder tagadējam Varakļānu pilsē-
tas domes priekšsēdētājam Mārim Justam. 
Stāstot par ideju, Māris Justs teic, ka tai 
īstenoties ļāvusi pazīšanās ar starptautis-
ki darbojošos tēlnieku, līdz ar to Varakļāni 
to svētku laikā, divus gadus pēc kārtas, 
tika radoši piepildīti, un pilsētniekiem bija 
iespēja vērot, kā tiek darināti koka māks-
las darbi. „Doma par mākslu nav zudusi, 
organizējot arī šī gada pilsētas svētkus” 
apgalvo Māris Justs. Tā arvien tiek attīstī-
ta, tāpēc 17. augustā Varakļānu mūzikas 
un mākslas skolā norisināsies mākslinieku 
plenērs, kurā būs iespējams gūt zināšanas 
pie profesionāliem māksliniekiem. 

Varakļānu pilsētas svētki tiks ieskan-

Ziedi un mūzika Varakļānos

dināti ar pilsētas modināšanas 
pasākumu gan mazākajiem, gan 
lielākajiem pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem pie Varakļānu kultūras 
nama, lai pilsēta un tās iedzīvotā-
ji mostos jaunai, skaistai svētku 
dienai savā pilsētā. Atmodušies 
pilsētnieki steidz aplūkot izplau-
kušās ziedu instalācijas, kuras 
izvietotas pilsētā, tā aplūkojot arī 
skaistos Varakļānus. 

Mākslas cienītājiem un mācīties gribē-
tājiem svētku ietvaros tiek piedāvāta iespē-
ja apmeklēt mākslinieku plenēru, kas no-
risināsies Varakļānu mūzikas un mākslas 
skolā, tā ir lieliska iespēja pavērot māksli-
nieku darbu klātienē un iemācīties ko jaunu 
pašiem.

Tuvojoties svētku noslēgumam, Va-
rakļānu brīvdabas estrādē gan lieliem, 
gan maziem tiek piedāvāta izrāde „Oran-
žā Māja”, kur draugi – LAPSA skaistule, 
VILKS konstruktorists un veiklā PELE iz-
domā celt māju. Ar pārsteidzošu neatlai-
dību un bērnu palīdzīgo roku izdodas uz-
celt pasakainu skaistu māju, kuru apskatīt 

Raitis Stiuka veido soliņu.

Konkursa  „Ziedi Varakļāniem ...” N O L I K U M S
3. Konkursa norise:
3.1. Konkursa norises laiks no 2013. gada 1. augusta līdz 

17. augustam.
3.2. Noformējumu vai kompozīciju idejas saskaņot līdz š.g. 

16. augusta plkst. 15.00.
3.3.  Ideju realizācijas termiņš – līdz š.g. 17. augusta plkst. 

9.00.
3.4.  Konkursā var piedalīties jebkurš interesents bez vecuma 

ierobežojuma; individuāli vai arī ar grupās izstrādātiem darbiem.
4. Konkursa vērtēšana:
4.1. Konkursam pieteiktos darbus vērtē domes izveidota ko-

misija.
4.2. Vērtēšana notiek, izvirzot 3 labākos darbus.
4.3. Labāko darbu autori tiek prēmēti. Iespējamas arī pār-

steiguma balvas.
M. Justs,

Varakļānu Domes priekšsēdētājs

nākšot kāds ietekmīgs VIESIS…! Kāds 
TIEŠI? Un kādi vēl PĀRSTEIGUMI sekos? 
To visu redzēsiet izrādē!

Pilsētas svētku noslēgumā Varakļā-
nu brīvdabas estrādē pilsētnieki un viesi 
aicināti uz nakts balli kopā ar vairākām 
grupām. Atpūsties gribētājus izklaidēs 
grupa „Bez PVN”, kas savu darbību uzsā-
ka 2003. gadā un līdz 2011. gadam, aktīvi 
muzicējot, spējuši gūt atpazīstamību un 
lielu klausītāju skaitu. Šogad grupa pēc 
divu gadu pārtraukuma ir atgriezusies ar 
jaunu skanējumu, stilu un grupas sastāva 
izmaiņām, lai parādītu savu veikumu klau-
sītājiem.  Kā vēl viena no mūziķu grupām 

būs dzirdama deju mūzikas grupa „For-
te”, kas nāk no Madonas. Pati grupa stās-
ta, ka 2012. gads tai ir bijis ļoti ražīgs, un 
klausītājiem ir dota iespēja vērtēt grupas 
trīs jaunos singlus „Stereo vējš”, „Satelīts” 
un „Tu esi man tuvumā”, kā arī nospēlēti 
vairāk kā 40 koncerti.

Arī  šlāgermūzikas grupa „Novadnieki” 
uzstāsies Varakļānu pilsētas svētku ballē. 
Šī grupa nāk no Siguldas. „Novadnieki” 
aktīvi muzicē pašmāju pasākumos un svēt-
kos, un priecēs apmeklētājus arī Varakļānu 
pilsētas svētkos.

Sanita Strode
Foto no KN arhīva

Lapsiņa ar muzeja dāmām.
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Lai ar tevi vienmēr laime,
Dzīvesprieks un draugu saime,
Veselība, radošs gars,
Neizsīkstošs darba spars!

15
Artis Garančs
Anete Trušele

18
Endija Pelša
Jolanta Erdmane
Rinalds 
Pavlovskis
Līga Stafecka
Aigars Strods
Kaspars Strods
Enita Šminiņa
Marija Zepa

20
Matīss Leitāns
Rolands Pastars
Jurģis Slūka 
Mārtiņš Slūka
Nadežda Jokste
Daniels Zeps

25
Inga Celmane
Artūrs Opuls
Jānis Sipovičs
Valdis Trūps

30
Kristīne Aleksejeva
Ilze Kanča
Agris Kančs
Edgars Kārklis
Anžela Kokare
Edgars Kokars
Armands Seimanis
Ilze Zepa

35
Sarmīte Garā
Linards Inčs
Elena Svilāne
Aivars Upītis

40
Evija Kanča

45
Jānis Čevers
Māris Mozga
Dainis Ozoliņš
Uldis Strods
Aivars Trops
Karīna Zieda

50
Elmārs Mālnieks
Modris Skangalis
Ināra Šimone

55
Imants Bārbals
Evalds Puzāks

60
Alevtina Kondratjeva
Jānis Litinskis
Velta Strode

Lai ar tevi vienmēr laime,
Dzīvesprieks un draugu saime,

Sirsnīgi sveicam augusta 
jubilārus novadā! 65

Jāzeps Broks

70
Emerita Nagle
Irēna Škena
Pēteris Teilāns

75
Tekla Indāne
Evalds Leimans
Marija Puisāne
Jānis Stafeckis

80
Valentīna Bahilova
Anna Broka
Jānis Grandāns
Arvīds Krasts
Antons Opuls
Genovefa Zinaida 
Piziča
Anfi sa Volkova

85
Valērija Reinika

90
Veronika 
Cvilikovska
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Svētki Preiļu ielā

Turpinājums 6. lpp.

Gada skaistākajā vasaras mēnesī – jū-
nijā ir dzimusi mūsu ielas cienījamu vecu-
mu sasniegusī jubilāre Janna. 

Viņa ir dzimusi Atašienes pagastā, kur 
arī pavadījusi bērnību. Bērnība nav bijusi 
viegla, jo jau no piecu gadu vecuma bija 
jāsāk vasarā pieskatīt gotiņas un citus māj-
lopus, kā arī palīdzēt mātei ravēt dārzu. 
Janna ģimenē bija vecākais bērns, tāpēc 
jāpieskata jaunākā māsa un brālis.

Nāca grūtie kara gadi, kuri tā laika pa-
audzei bija sevišķi smagi. Katrai zemnieku 
sētai nācās sūtīt klaušās vienu zirgu pajū-
gu, lai labotu ceļus, jo tie ar kara tehniku 
bija stipri izdangāti. Tā sanāca, ka tēvs ve-
cāko meitu, kurai tikai desmit gadi, sūtīja 
ar zirga pajūgu braukt klaušu darbos. 

Tikko pēc kara sāka atkopties zem-
nieku saimniecības, kā tika organizēti tā 
saucamie kolhozi. Jubilārei jaunības ga-
dos nācās kolhoza dzīvi izbaudīt, bet tā 
kā viņa jauna un enerģijas pilna, nolēma 
meklēt laimi ārpus sava kolhoza. Tā vienā 
jaukā dienā Janna nokļuva mazajā pilsēti-
ņā Varakļāni.

 Janna sāka strādāt  Varakļānu šuvē-
ju darbnīcā. Šeit viņa sastop savas dzīves 
otro pusi – Juri. Jubilāres sirdslieta ir auša-
na, kuru pārmantojusi no savas mammas. 
Viņa auž segas, paklājus, tautas tērpu 
svārkus, lakatus. Mūsu kaimiņiene stāsta, 
ka nav neviena veida no rokdarbiem, ko 
neprastu.

 1973. gadā Jannai piešķir Tautas 
daiļamata meistares goda nosaukumu. 
Viņa desmit gadus vada daiļamatniecības 
pulciņu kultūras namā, kur savas zināša-
nas nodod jaunākajām meistarēm. Mūsu 
meistares darbi bijuši daudzās izstādēs 
Rīgā, citās Latvijas pilsētās un arī Igaunijā. 

Janna piedalījās tautas folkloras kopā 
„Klāni”. Jubilārei ir daudz krustbērnu, kuri 
viņu ikdienā bieži apciemo.

Tā mēs, Preiļu ielas iedzīvotāji, nolē-
mām sarīkot svētkus, lai godinātu mūsu 
ielas jubilāri – Jannu. Mēs pieaicinājām 
piedalīties novada domes priekšsēdētāju 
Modru Vilkaušu un sociālos darbiniekus. 
12. jūnija pēcpusdienā jubilāri sveikt ie-
radās Modra Vilkauša, sociālā dienesta 
vadītāja Aina Kanča, sociālā darbiniece 
Evita Caune, kā arī Preiļu ielas iedzīvotāji. 
Lai būtu svinīgāk, tika pieaicināta mūzikas 
grupa „Nakts ekspresis”. Janna mūs cie-
nāja ar pašgatavotu ļoti gardu mājas sieru 
un saldām zemenēm. Jubilāre pateicās 
par atsaucību piedalīties svētkos visiem 
sveicējiem, īpaša pateicība Aldim un Ju-
rim. 

Novēlu jubilārei ilgu mūžu un veselī-
bu!

Pēteris
Foto: Regīna un Juris Kopā ar mazbērniem un kaimiņiem.

Jubilāre Janna. Muzikālās grupas pavadība jubilāri sveic 
audžumeita Regīna.

Sociālie darbinieki un Modra Vilkauša.
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Cik noderīga ir amatiermāksla?!?
Līdzdalība amatiermākslas aktivitā-

tēs sekmē pašapziņas pieaugumu un 
savstarpēju sadarbību. To mēs sajutām 
30. jūnijā  DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 
ieskaņas koncertā Varakļānos. Šis pasā-
kums dalībniekos radīja pacilājošu kopī-
bas un prieka sajūtu. 

Dzīves jēga taču ir prieks, un prieku 
dod jaunrade, radīšana – AMATIERMĀK-
SLA.

VARAKĻĀNU kultūras nama ama-
tiermākslas kolektīvi, atskatoties uz aiz-
vadīto sezonu:

SIEVIEŠU KORIS „DZELVĒRTE” – 
vadītāja Ārija Tumane

Mēs „DZELVĒRTES MEITENES” 
dziedam tā, ka atraujam sirds logus līdz 
pašām eņģēm vaļā. Mēs atstarojam vi-
sas DZELVĒRTES krāsas ar gardiem 
smiekliem un lustīgām vibrācijām. Turē-
sim mūsu dziesmu augstu paceltu de-
besīs kā dzelvērti!

Marija Madžule par tautas deju ko-
lektīviem: Šī sezona krāšņi iezīmējas ar 
XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem, protams, ar konkursiem 
un skatēm. Pēc ļoti rūpīga un  dejotāju  
atbildīga darba, skates rezultāti deva 
daudz prieka un iedvesmas tālākam 
darbam. Pateicoties skates panāku-
miem, deju svētkos Daugavas stadionā 
bija iespēja dejot pirmajās rindās, par ko 
pašiem dejotājiem bija liela atbildība un 
lepnums.

       
SENIORU DEJU KOLEKTĪVS „VA-

RAVĪKSNE”, vadītāja Marija Madžule
Ar neatlaidīgu darbu, neskaitot no-

brauktos kilometrus uz mēģinājumiem, 
senioru deju kolektīvs „VARAVĪKSNE” 
(kolektīva prezidente Nellija Strode) izcī-
nīja tiesības deju svētku ietvaros pieda-
līties labāko senioru kolektīvu koncertā 
„Zem triju loku varavīkšņu tilta”, kurš no-
tika 5. jūlijā Ķīpsalā.

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KO-
LEKTĪVS, vadītāja Marija Madžule

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
katrs atsevišķi un visi kopā veido labo, 
ģimenisko gaisotni. Ir patīkami, ka vien-
mēr tiek atbalstītas jaunas idejas, jo tas 
padara kolektīva dzīvi interesantāku. 
Pateicoties Guntas Āboliņas idejai, ko-
lektīvs atrada laiku un iespēju ceļot ar 
kruīza kuģi „Tallink” uz Stokholmu. Pro-
tams, katra dejotāja sapnis un piepildī-
jums ir dejot Lielajos Dziesmu un Deju 
svētkos, kur netiek skaitītas negulētās 
naktis un tiek pieveikts nogurums, izejot 
Daugavas stadionā uz deju.
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PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNU 
DEJU KOLEKTĪVS, vadītāja Marija 
Madžule

Kas gan mēs būtu bez nākošās 
dejotāju maiņas? Visiem iedegas acīs 
prieks un smaids sejās, kad deju soli sāk 
ritināt pirmskolas vecuma bērnu deju ko-
lektīvs. Arī viņi jutās kā svētku dalībnieki, 
jo piedalījās svētku karoga pacelšanas 
pasākumā pie Varakļānu kultūras nama.

Lielie svētki ir izskanējuši, bet tas 
neļauj mums apstāties. Īsts latvietis ne-
var dzīvot bez vienotības izjūtas, kas 
dod enerģiju, pieredzi un spēku raudzī-
ties nākotnē.

EIROPAS DEJU GRUPA „VĒLZIE-
DES UN PĪLĀDŽI” – vadītāja Valentīna 
Briška

Mums tas nozīmē dzīvot emocio-
nālā saskaņā un dvēseliskā labsajūtā. 
Jau vairāk kā 10 gadus esam emocio-
nāls balsts viens otram. Tu atsteidzies uz 
mēģinājumu un tevi gaida uzmundrinoši 
skati, tuvas, pazīstamas, draudzīgas bal-
sis. Svinot kolektīva dalībnieku jubilejas, 
neizpaliek emocionālā pacēlumā atstās-
tīti personīgie atgadījumi un dzirkstošas 
anekdotes no pašu dzīves. DEJAS RIT-
MU VARĀ aizvadīti sadraudzības kon-
certi Varakļānos un Lazdukalnā. Sniegti 
dejiski sveicieni Varakļānu veco ļaužu 
pansionāta iemītniekiem.

VARAKĻĀNU AMATIERTEĀTRIS, 
vadītāja Ruta Laizāne

Amatierteātra darbā īpašs notikums 
ir PIRMIZRĀDE – ar uztraukumu, saviļņo-
jumu, raizēm – kā būs!?!  Mēģinājumu 
procesā atrastie knifiņi izrādi padara in-
teresantāku. Ir izveidojusies tradīcija uz 
ģenerālmēģinājumu aicināt Varakļānu 
amatierteātra aktierus, kuri nepiedalās 
šinī izrādē. Tie ir mūsu īpašie skatītā-
ji – ģenerālmēģinājumu skatās vērīgi un 
ar kritisku aci, pēc izrādes dod vērtīgus 
padomus. Paldies viņiem par līdzdalību 
izrādes tapšanā. Šogad iestudēta izrā-
de „Kalmāru konservi”. Prieks par to, ja 
izdodas nodot skatītājam dziļi cilvēcisko 
vēstījumu, ko sniedz laba luga.

Tikšanās ar draugiem amatierteātra 
piecu gadu jubilejā paliks jaukā atmiņā 
līdz nākošajiem svētkiem.

LĪNIJDEJU GRUPA „ČETRAS DE-
BESSPUSES”, vadītāja Anita Sārne

Viens no radošākajiem kolektīviem 
Varakļānu kultūras namā. Iepriecināja 
skatītājus ar teatralizētu priekšnesumu 
Ziemassvētku koncertā (gandarījums – 
patika skatītājiem). Pārsteidza ar oriģi-
nālajiem tērpiem „diskvalificēto balerīnu 
trupa” amatierteātra 5 gadu jubilejas pa-
sākumā – tā bija īsta dāvana! Ātrā tērpu 

maiņa koncertos (salas atklāša-
nas pasākums Viļānos) var sa-
gādāt daudzus kuriozus un liek 
pasmaidīt vēl ilgi pēc tam. Dalība 
līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss 
2013”. Jūlijs aizrit gatavojoties 
10. augustam, Viļānos „Lakstī-
galu salā” darbosies LĪNIJDEJU 
nometne, satiekas dejas draugi, 
mācās jaunas dejas, kuras pa-
sniedz JAUTRO ZĀBACIŅU ins-
truktori, koncerti un dejas līdz pat 
rītam.
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VOKĀLAIS ANSAMBLIS „SIDRAB-
LĀSES”, vadītāja Agnija Strūberga

Šī sezona ir pagājusi Dziesmusvētku 
zīmē, tāpēc strādājām ar īpašu pacilātī-
bu un atbildības sajūtu, jo skates vien-
mēr ir gan kā padarītā darba rezumē-
jums, gan kā atspēriena punkts tālākai 
darbībai. Esam vokāli un mākslinieciski 
augušas, brīvāk izjūtam skatuvi un klau-
sītājus. Labprāt uzstājamies visur, kur 
mūs aicina un pats galvenais – dziedam 
sev par prieku.

VĪRU VOKĀLAIS ANSAMBLIS, va-
dītāja Agnija Strūberga

Publika ar īpašu sirsnību un atsau-
cību vienmēr un visur sagaida staltos un 
dziedošos vīrus. Katra no jauna iemācīta 
un labi noskanējusi dziesma dod īpašu 
gandarījumu, jo darba process nav bijis 
viegls lielās vīru aizņemtī-
bas dēļ. Patiesu prieku vī-
riem sagādā uzstāšanās 
brīvā atmosfērā, nelielās, 
skanīgās zālēs atsaucīgai 
publikai. Sevišķi atraisīti 
un sirsnīgi noskanēja vīru 
balsis 8. marta pasākumā 
Varakļānos. Ar lielu atbil-
dību vīri sagatavojās ska-
tēm, kurās ar godu aiz-
stāvēja Varakļānu vārdu.

FOLKLORAS KOPA, 
vadītāja Kristīne Strode

Folkloras kopa šogad nebijās zie-
mas aukstuma. Sievas sameklēja savās 
pūra lādēs biezākus kažokus, mam-
mas ciešāk satuntuļoja bērnus, un tā 
visi draudzīgā burzmā devās čigānos 
gan uz Varakļānu kultūras nama pasā-
kumiem, gan uz Varakļānu pili. Kādi tik 
ērmi tur nebija – mātes un meitas čigā-
nietes, bārdains vīrs, vista, ezis, lapsa, 
vilciņš un pat šķelmīgs velns. Lielie un 
mazie daudz dziedāja, dejoja, smēja 

un lauksaimniekiem pat nākotni zīlēja! 
Tādā pozitīvā noskaņā sagaidīja pirmo 
pavasara atkusni un kopā ar vīru vokā-
lo ansambli, Murmastienes dramatisko 
kopu un Feimaņu austrumu deju grupu 
„Fazira” nostalģiski romantiskā noskaņā 
aizvadīja Starptautiskajai sieviešu dienai 
veltītu pasākumu 8. martā.

Ir vērtības, ko par naudu nenopirkt. 
Tie ir pašdarbnieki – entuziasti, kas ar 
savu sirds degsmi  padara mūsu dzīvi 
krāsaināku, ko mēs krājam savās dvēse-
lēs un ierakstām pilsētas vēsturē.

Amatiermāksla palīdz saglabāt tra-
dīcijas un to nodošanu nākamajām pa-
audzēm.
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Pļavu ziedi Dziesmu un deju svētkiem
Nedēļā pirms Dziesmu svētkiem mūsu 

pilsētiņa kļuva ik dienas arvien klusāka un 
tukšāka, autobusiņi ar līksmiem dziedātā-
jiem un dejotājiem aizripoja Rīgas virzienā, 
bet mums, mājās palicējiem, arī atradās 
darbiņš, kas darītu mūsu novada sievu un 
vīru svarīgo iznācienu jo krāšņāku.

Jau piektdienas pievakarē, kad die-
nas karstums mitējies, devāmies pļavās, 
lai sarūpētu vienkāršus un tik mīļus – pļa-
vu ziediņus, katra sieva lasīja sev tīkamas 
puķītes, kas, kopā liekot, veidoja lielu un 
krāšņu klājumu. Atceļā uzkavējāmies Vei-
pu sādžas Krusta namiņā un lielā tumsā 
atvadījāmies.

Sestdienas rītā visas čaklās ziedu la-
sītājas atkal nāca kopā, lai priecīgu prātu 
turpinātu iesākto. Pļavu ziediņi, naktī valg-
mi uzņēmuši, rūpīgi tika šķiroti un kārtoti 
pušķīšos, kopskaitā – simts piecdesmit. 
Saule jau bija pāri dienvidum, kad darbs 
bija paveikts. 

Sirsnīga pateicība atsaucīgajām va-
rakļānietēm – Amandai, Vizmai, Annai, 
Regīnai, Martai un Dzidrai. Paldies arī šo-
ferītim Pēterim, kas veda salasīto ziedu 

Ziedu lasītājas.

1. Konkursa organizētājs:
Varakļānu novada pašvaldība

2. Konkursa mērķis: 
2.1. Iepazīt Varakļānu pilsētas ikdienu – 

ainavu, seno arhitektūru, apkārtni, 
ļaudis;

2.2. Veicināt savstarpēju pieredzes 
apmaiņu starp glezniecības 
vecmeistariem un jauniem 
māksliniekiem, kā arī mākslas 
mīļotājiem; 

2.3. Veicināt profesionālo spēju 
pilnveidi glezniecības meistarklašu 
nodarbībās;

2.4. Veicināt plenēra dalībnieku 
pašizpausmi dažādos glezniecības 
žanros; 

2.5. Ar laikraksta „Varakļōnīts” un 
Varakļānu novada mājaslapas 
www.varaklani.lv starpniecību 
publicēt plenēra norisi un 
rezultātus;

2.6. Izveidot plenēra noslēguma izstādi.

3.Konkursa dalībnieki:
Plenērā var piedalīties:

3.1. Ikviens Varakļānu novada 

klēpjus un agrā svētdienas rītā visu vei-
kumu nogādāja Rīgā pie mūsu novada 

gājiena dalībniekiem.
 teksts un foto – Lauma

mākslinieks, uzaicinātie mākslinieki 
no Latvijas un citām valstīm;

3.2. Plānotais dalībnieku skaits 20 
mākslinieki.

4. Organizatori nodrošina:
4.1. Dalībniekus ar naktsmītnēm – 

Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skolā (MMS) (gultas, matrači) – Pils 
iela 25;

4.2. Ēdināšanu trīs reizes dienā;
4.3. darba materiāliem (daļēji – 

terpentīns, grunts, laka, līme, 
kartoni);

4.4. darba telpām – Varakļānu MMS;
4.5. ekskursiju – plenēra sākumā 

Varakļānu pilsētas un vēsturisko 
vietu apskate;

4.6. Plenēra noslēguma izstādi 
Varakļānu novada muzejā vai 
Varakļānu MMS

5. Dalībnieks nodrošina:
5.1. Ceļu turp un atpakaļ 
(ierašanās 12. augustā līdz 
plkst.12.00 un izbraukšana 18. 
augustā līdz plkst.12.00);

5.2. Gultasveļu, segu, spilvenu;
5.3. Darba materiālus;

5.4. Savas radošās darbības 
prezentāciju;

5.5. Piedalīšanos noslēguma izstādē 
ar plenērā tapušajām gleznām 17. 
augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00;

5.6. Pēc plenēra vismaz viens darbs 
paliek rīkotāju īpašumā.

Plenēra fi nansēšanas kopējais fonds 
tiek noteikts līdz Ls 1200,00 (viens 
tūkstotis divi simti latu)

Pieteikšanās līdz 
2013. gada 5. augustam. *

* dalībnieka anketa jānosūta elektroniski 
uz varmuma@inbox.lv  vai pa pastu ar 
norādi „Plenērs”, Varakļānu MMS, Pils 
iela 25, Varakļāni,  LV-4838
Kontaktpersonas: 
Varakļānu MMS direktore 
Ieva Melne-Mežajeva – t. 29221493
Varakļānu MMS direktora p.i. 
Māris Gruduls – t. 29492483
Varakļānu vidusskolas skolotāja 
Margarita Selicka – t. 29988601
 M. Justs,

Varakļānu Domes priekšsēdētājs
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Ar smaidu pa dzīviPārdomas par 
„reālo situāciju”

Izlasot laikrakstā rakstu par „reā-
lo situāciju”, nevar tā vienkārši uz to 
noskatīties un palikt kārtējo reizi vien-
aldzīgiem.

Gribētos jau tam visam noticēt. 
Tomēr, Jura kungs, tā kā tas Varakļānu 
novads nav pārāk liels, tad vajadzētu 
saprasties pašam, nevis uzskatīt pārē-
jos iedzīvotājus par....

Jūsu rakstītais raksts izskatās pēc 
maza bērna gaušanās un parāda jūsu 
zemo izglītības un intelekta līmeni. Iz-
klausās, ka par bērnu radīšanu Jūs lai-
kam dzīvē vairāk tā arī neko citu nemā-
kat darīt. Gribētos Jums ieteikt – bērnu 
radīšanu nepadarīt par sporta veidu, 
tad arī sirds būs veselīgāka.

Tā kā Jūs gandrīz sevi uzskatāt 
par tēvu varoni, tad varbūt nevaja-
dzētu aizskart pensionārus, kas savu 
pensiju ir nopelnījuši ar grūtu darbu, 
nevis dabūjuši avansā.

Novadā jau neesat vienīgā daudz-
bērnu ģimene, bet laikam vienīgā, 
kura dzīvo tikai uz pabalstu rēķina. 
Jā, tas jau laikam pats par sevi sapro-
tams, pierodot uz pabalstiem dzīvot, 
neko nedomājot un nedarot, gribas 
dzīvot vēl labāk. Nevajadzētu tikai žē-
loties un gaidīt dāvanas, bet vajadzē-
tu mazliet padomāt ar prātu, kaut ko 
pamācīties. Tad arī varētu savā dzīvē 
kaut ko pamainīt uz labo pusi.

Palasot rakstu, rodas priekš-
stats – tādi jēdzieni kā sava budžeta 
un ģimenes plānošana Jums sveši. 
Nemaz nerunājot par to pārspīlēto 
malkas daudzumu (ja nezini, cik liels 
kubikmetrs, tad griezies pie speciā-
listiem, lai izskaidro). Visiem bija dota 
iespēja par sertifikātiem iegādāties 
gan mežu, gan zemi īpašumā. 

Jā, Latvijā pagaidām vēl sabied-
riskais transports invalīdiem ir par 
brīvu, bet nez kāpēc Jums vajadzīga 
mašīna, kurā jālej tik dārga degviela, 
ja reiz tik grūti ar finansēm. Tā jau mēs 
varētu vēl ilgi daudz ko uzskaitīt...

Šo rakstu uzrakstīju tāpēc, lai 
Jums, Jura kungs, paliktu mazliet 
kauns par savu gaušanos. Jo sanāk, 
visa Jūsu lielā ģimene grib viegli pa-
dzīvot uz visu pārējo nodokļu maksā-
tāju rēķina.

Ļoti ceru, daudzi manis pausta-
jam viedoklim piekritīs.

Visu cieņu – 
Varakļānu novada iedzīvotājs Aleksis

 Vasara ir atvaļi-
nājumu laiks, un pie 
mums ierodas  dažādi 
viesi, ekskursantu gru-
pas, pa retam arī kāds 
ārvalstu tūrists. Viens 
no pilsētas ievērojamā-
kajiem un tūristu iecie-
nītākajiem apskates ob-
jektiem ir Varakļānu pils 
un parks, kas neretri 
atstāj estētisko viedokli 
par visu pilsētu. 

Mēs esam pilsēta, 
kurai ir ar ko lepoties 
un ir ko rādīt, pašiem 
iespējams pat to neap-
zinoties. Strādājot tūris-
ma informācijas centrā, 
nākas dzirdēt dažādus 
ieteikumus, idejas un 
novēlējumus pilsētas 
attīstībai. 

Tādēļ „Muzeju 
nakts – 2013”  ietvaros 
pie Varakļānu novada 
muzeja tika izveidots 
stilizēts novēlējumu koks.  Visas vasaras 
garumā muzeja viesi varēja pagatavot ko-
kam lapu – uzrakstot novēlējumu mūsu 
pilsētai! Diemžēl,  spēcīgo saules staru dēļ 
novēlējumi sāka izzust, tādēļ tie tika noņem-
ti un glabāti muzeja iekštelpās. Kokam no 
18. maija līdz 30. jūlijam tika izgatavotas 54 
lapas ar dažādiem vēlējumiem. Lūk, daži in-
teresantākie no tiem.

Novēlam kļūt par pievilcīgu pilsētu 
tūristiem un iedzīvotājiem!

Lai mēs šeit atgrieztos! (Edgars un 
Aina, 15.06.2013. – Krāslava)

Novēlam augt un attīstīties, plaukt 
un pilnveidoties, lai Varakļāni ir pilsēta 
ar iedvesmu! (Viļāni)

Novēlu pārsteigumu, kas rada 
prieku,
Prieku, kas rada iedvesmu,
Iedvesmu, kas iepriecina draugus,
Un draugus, kas sagādā pārsteigu-

mu! (Artis un mamma)

Manai baltajai pilsētai!
Kad mēs esam patiesi,
Mēs esam skaisti.
Kad mēs esam skaisti, 
Mūs mīl.
Kad mūs mīl, mēs esam laimīgi! 

(Zinaīda un Valentīna)

Novēlu tā jau skaistajai, leģendām 
apvītajai pilsētai kļūt vēl skaistākai. Bet 
tikai mēs to spējam padarīt par pašu la-
bāko pilsētu pasaulē! (Sandis Zaķis RA, 
Murmastiene)

Varakļāniem saglabāt 
savu neatkārtojamo skais-
tumu, cilvēkiem smaidus 
un pozitīvismu! (Santa)

Lai saulaini rīti un 
priecīgi novakari.

Lai možums vienmēr 
mūsu gaitās! (Dzidra B.)

Pilsētai skaistumu!
Pilī izaugsmi!
Visiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem sa-
ticību!

Visu to labāko! (Grāfi: 
Velta un Dzintars)

Varakļāni!
Lai senā godība sa-

vienojas ar mūsdienu ie-
spējām!

Rezultātā lai rodas 
labklājība un... ko katrs 
vēlas! (Karīna)

Novēlam pilsētai at-
tīstīties un arī turpmāk saglabāt novada 
vērtības! (Inese un Rita no Ogres)

Tev vēlam soļot skaistu taku.
Lai tajā šķēršļu nebūtu nekad,
Mēs vēlam prieku, laimi ziedus,
Bet skumjas, vilšanos Tev nepazīt 

nekad! (Liepājnieki)

Novēlējums – Lai Varakļāni kļūst ar 
katru gadu zaļāki un sakoptāki (autors 
nezināms)

Skaistākie sapņi,
Lai iekrīt plaukstās – nelūdzot, ne-

prasot, negaidot...
Skaistākās zvaigznes lai atspīd Tev 

naktī – atmirdzot, rotājot, līksmojot...
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sir-

dī – pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības lai dzimst no 

jauna – mīlot, ticot un pielūdzot...

Lai Varakļāniem nekad netrūktu 
jaunu ģimeņu, kas spētu izkrāsot Varak-
ļānu ainavu! (Salenieku ģimene).

Muzeja kolektīvs pievienojas visiem 
šiem vēlējumiem un varakļāniešiem vēl:

Lai mīlestībā un saskaņā, kopī-
gā darbā ceļam un veidojam daiļu un 
stipru savu pilsētu! Lai iekopjam labas 
tradīcijas un tikumus, kas nākotnē tiktu 
ierakstītas mūsu pilsētas vēsturiskajā 
mantojumā!

I. Vilkauša
Foto – Novēlējumu koks, S. Jankovska
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Varakļānu bibliotēkai – 90
Pēc Latvijas Valsts vēstures 

arhīva datiem, par Varakļānu pil-
sētas bibliotēkas dzimšanas dienu 
var uzskatīt 1923. gada 1. augus-
tu, kad ar Kultūras fonda atbalstu 
tika atvērta Varakļānu miesta bib-
liotēka (Varakļānu pilsētas valdes 
bibliotēka). Kultūras fonds bibliotē-
kai piešķīra 547 grāmatas, kas tika 
izvietotas pilsētas valdes kancele-
jas telpās. 

Uz 1925. gada 1.oktobri bib-
liotēkā atradušies 552 sējumi un to 
apmeklējuši 104 lasītāji. Bibliotē-
kas atbildīgais vadītājs bijis valdes 
darbvedis.

30–to gadu otrajā pusē Varak-
ļānos turpināja pastāvēt pilsētas, 
pagasta un ebreju bibliotēkas. Va-
rakļānu iedzīvotāji (vairāk jaunieši) pilsētas 
valdes bibliotēkā pārsvarā lasījuši ārzemju 
autoru daiļliteratūras darbus, jo trūka latvie-
šu rakstnieku grāmatu. 

Sākoties 2. Pasaules karam, bibliotēka 
visticamāk tika izpostīta, jo laikraksta „Rē-
zeknes Ziņas” 1943. gada 19. jūnija numurā 
var lasīt, ka Varakļānu pilsētas pašvaldība 
pieliek visas pūles, lai atjaunotu bibliotēku. 
Šajā laikā bibliotēkā ir vairāk kā 700 sējumu, 
kas iegūti no Varakļānu patērētāju biedrības 
un ziedojumiem. Bibliotēka atvērta publikas 
lietošanai un vietējie sabiedriskie darbinieki 
tai pieteikuši jaunus grāmatu ziedojumus.

Diemžēl 1944. gada kauju rezultātā 
Varakļāni tika gandrīz pilnībā nopostīti, arī 
bibliotēka.

Nākamās ziņas par Varakļānu biblio-
tēku parādās 1947. gadā. Bibliotēka tika 
izvietota Daugavpils ielā, izpildkomitejas 
priekšsēdētāja J. Šikova kabinetā. Biblio-
tēkas inventārs bija vien 20 – 30 grāmatas 
un neliels skapis. Pirmā bibliotēkas vadītā-
ja – Veronika Tīriņa. Bibliotēkas grāmatas 
apmainīt varēja tikai tad, kad izpildkomitejas 
priekšsēdētājs bija darbā.

1947. gada beigās V. Tīriņu nomainīja 
Sara Joffe. 1948. gadā bibliotēkai ierādīja 
atsevišķas telpas tajā pašā ēkā, tika iegādā-
tas apmēram 50 grāmatas. 

1949. gadā par bibliotēkas vadītāju 
sāka strādāt Jevdokija Temnova. Šajā laikā 
bibliotēka iegādājās vairākus grāmatu skap-
jus, papildināja fondu ar jaunāku literatūru. 
Bibliotēku apmeklēja arvien vairāk lasītāju. 
Gada beigās bibliotēkas fondā bija jau 950 
grāmatas. 

1950. gadā tika nodibināts Varakļānu 
rajons, bibliotēku pārdēvēja par Varakļānu 
rajona bibliotēku. Strauji auga gan grāmatu 
fonds, gan lasītāju skaits.

1951. gadā atkal mainās bibliotēkas va-
dība, par vadītāju sāk strādāt Alvīne Plote. 

1952. gada rudenī tika atvērta Varakļā-
nu bērnu bibliotēka, kurā darbojušies Bo-
ļeslavs Groza, Vilhelmīna Platace, Grietiņa 
Viļeviča, Inta Meldere, Ināra Poča (tagad 
Kasparāne), Anna Skaba, Rasma Segale, 

Anna Leiša, Irēna Leiša. Līdz 1956. gadam 
bērnu un pieaugušo bibliotēkas atradās vie-
nās telpās. Kad likvidēja Varakļānu rajonu, 
bibliotēkas atdalīja. 

1957. gadā uzcēla jaunu kultūras namu, 
kurā telpas tika iedalītas arī bibliotēkai. Šajā 
laikā bibliotēkā sāka strādāt divi darbinieki, 
tika iegādāti jauni plaukti un cits inventārs. 

1960. gada beigās par bibliotēkas va-
dītāju kļuva Antoņina Brivce, bet jau 1961. 
gada novembrī viņu nomainīja Paulīna 
Zepa. Tajā laikā bibliotēkas fondā bija vairāk 
kā 16 tūkstoši grāmatu, lasītāju skaits – 310. 
Tas bija laiks, kad viens no galvenajiem bib-
liotēku uzdevumiem bija propagandēt tā lai-
ka notikumus un literatūru, veicināt „pareizu 
domāšanu”. Šis pienākums Varakļānu bib-
liotēkā tika pildīts godam, tādēļ bibliotēka un 
tās vadītāja bieži izpelnījās atzinības rakstus 
un diplomus. 

Lielākais grāmatu fonds bibliotēkas 
vēsturē bija 1990. gadā – 22 522 eksemplā-
ri, bet 90-to gadu sākumā, sākoties vispārē-
jai krīzei, situācija bibliotēkā strauji mainījās. 
Grāmatu skaits strauji mazinājās, jo no fon-
da tika izņemtas liela daļa esošās literatūras, 
bet vietā nāca ļoti maz iespieddarbu. Līdz ar 
neatkarības atgūšanu krasi mainījās lasītāju 
intereses – ļoti pieprasītas kļuva vēstures, fi-
lozofijas, trimdas latviešu autoru grāmatas. 

1993. gadā bibliotēkā notiek štatu sa-
mazināšana, P. Zepa beidz savu darbu un 
par bibliotēkas vadītāju kļūst bibliotekāre 
Zinaīda Zute.

1995. gadā tiek savienotas bērnu un 
pieaugušo bibliotēku telpas un 2000. gadā 
tās tiek apvienotas vienā – Varakļānu pilsē-
tas tautas bibliotēkā, par vadītāju tiek iecelta 
bērnu bibliotēkas vadītāja Rasma Segale. 

2003. gadā Z. Zute atstāj darbu biblio-
tēkā, par bibliotekāri sāk strādāt Indra Bro-

ka. Šajā laikā parādās iespējas 
iesniegt projektus Kultūrkapitā-
la fondam, kas arī tiek darīts, tā 
papildinot bibliotēkas fondu par 
valsts līdzekļiem. Uz 2005. gada 
sākumu bibliotēkas krājumā ir 
gandrīz 17 tūkstoši iespieddarbu, 
lasītāju skaits – 646. 

2005. gada pavasarī, I. Bro-
kai dodoties bērnu kopšanas at-
vaļinājumā, bibliotēkā sāk strādāt 
Līga Šuste (tagad Sondore), 
kura 2006. gadā kļūst par bib-
liotēkas vadītāju. Šajos gados 
dažādu valsts projektu ietvaros 
bibliotēkā nonāk vairāki datori, 
kas būtiski maina bibliotēkas dar-
bu un tās lomu sabiedrībā.

2007. gada maijā bibliotēka 
tiek pirmo reizi akreditēta, tā paša gada rude-
nī bibliotēkas telpas piedzīvo lielas pārvērtī-
bas – tās tiek paplašinātas un izremontētas. 

2009. gada vasarā R. Segale aiziet pen-
sijā, bibliotēkā strādā L. Sondore un I. Bro-
ka. Pēc novadu reformas Varakļānu pilsētas 
tautas bibliotēka kļūst par Varakļānu tautas 
bibliotēku. 

Jaunās tehnoloģijas arvien straujāk 
maina bibliotēku darbu, notiek aktīva grāma-
tu ievadīšana elektroniskajā sistēmā. 2010. 
gada beigās sākas elektroniska grāmatu 
izsniegšana un apmeklējumu reģistrēšana. 
Bibliotēkas fonds tiek pamatīgi pārskatīts 
un atbrīvots no novecojušas literatūras. Uz 
2011. gada sākumu fondā ir 10 732 iespied-
darbu un cita veida materiālu.

Laikā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. 
gada decembrim, kad L. Sondore atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā, bibliotēkā 
strādā Lilija Latkovska. Pateicoties pašval-
dības atbalstam, bibliotēkas fonds sāk pie-
augt. Uz 2013. gada 1. janvāri fondā 11 075 
vienības, apmeklētāju skaits – 591.  

Neskatoties uz dažādiem laikiem, režī-
miem un kadru maiņu, bibliotēka vienmēr ir 
bijusi nozīmīga kulturālas sabiedrības daļa. 
Prieks par tiem, kuri kā bērni sākuši nākt uz 
bibliotēku un mūsu acu priekšā izauguši, 
prieks par vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
kuri pēdējos gados guvuši bibliotēkā jaunas 
iemaņas moderno tehnoloģiju jomā. 

Paldies visām iestādēm, ar kurām iz-
veidojusies sadarbība daudzu gadu garu-
mā, īpaši jāatzīmē Varakļānu novada dome, 
Kultūras nams, Mūzikas un mākslas skola, 
pēdējos gados arī nevalstiskā organizācija 
„Pieaugušo attīstības projekts”. 

UZ TIKŠANOS VARAKĻĀNU BIBLIOTĒ-
KĀ!

Indra Broka

 

Izmantoti materiāli:
Varakļānu pilsētas bibliotēkas vēstures albums (sast. Z. Zute, R. Segale, I. Broka)• 
Varakļānu bērnu bibliotēkas vēstures albums (sast. R. Segale)• 
Latvijas Valsts vēstures arhīva ziņas• 
akadēmiskais pētījums „Varakļānu kultūras dzīve 1920. – 1940.” (autore Elīna Leiša)• 
Jōns Broks, „Klōnu pusē”• 
aut. kol., „Varakļāni un varakļānieši”• 
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Ikvienam ir roka jāpieliek
Katra novada iedzīvotāja pienākums 

ir rūpēties par savu sētu, savu māju, ap-
kārtnes sakopšanu. Tāpēc liels prieks, ka 
sakoptākās sētas konkursam šogad bija 
pieteiktas 12 mājas, paldies par aktivitā-
ti novada iedzīvotājiem, sevišķi pagasta 
pārvaldniekam Jānim Mozgam un lauku 
attīstības konsultantei Janīnai Grudulei. 
Tā kā pieteikto māju un uzņēmumu ne-
bija daudz, konkursa vērtēšanas komisija 
centās apbraukāt visu novadu, lai vērtētu 
sakoptākās sētas.

Par sakoptāko individuālo māju 1. 
Varakļānu pilsētā tika atzīta māja Pils ielā 
10, 2. – 3. vietu dala Krustpils iela 47 un 
Mehanizatoru iela 45. Jāatzīmē, ka labi 
sakoptu māju Varakļānos ir daudz, var 
pieminēt – Jaunatnes ielu 18, Zaļo ielu 
8, Rēzeknes ielu 17b, Rēzeknes ielu 11, 
Brīvības ielu 25, Liepu ielu 3, Vidzemes 
ielu 3, Daugavpils ielu 4. Paldies visiem 
individuālo māju īpašniekiem par estētis-
ko baudījumu!

Krustpils iela 47 Varakļānos. 

Brīvības iela 1 Varakļānos. 
 „Krustiņi”.

„Skariņas”.

„Madaras”. 

„Cīrulīši”.

Meldru iela 11 Stirnienē.

Z/S „ Kārkli”.

„Liepas”. „Ābeļsalas”.
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Sakoptākā individuālā māja 2. 
Murmastienes ciemā – „Jāņasēta”. Šī 
māja atkārtoti iegūst sakoptākās mājas 
titulu pamatoti, jo ir kā Murmastienes cie-
ma vizītkarte. Sakoptības ziņā neatpaliek 
daudzas mājas Jaunajā ielā.

Sakoptākā individuālā māja 3. 
Kokaru ciemā – „Dālderi” nomināciju arī 
iegūst atkārtoti.

Sakoptākā individuālā māja Stir-4. 
nienes ciemā – Meldru iela 11. Šī māja ir 
kā paraugs visiem stirnieniešiem, kā un 
cik daudz ir jāstrādā, lai pašiem un apkār-
tējiem būtu prieks.

Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 5. 
Varakļānu pilsētā – Brīvības iela 1. Šīs 
mājas iedzīvotāji pastāvīgi rūpējas par 
apkārtnes uzkopšanu, raksta projektus, 
ir ļoti svarīgi, lai mājai būtu labs mājas 
vecākais, kas aizrauj visus iemītniekus, 
jāatzīmē mājas vecākā Jevģēnija Dudara 
nesavtīgais darbs. Šogad ļoti centušies 
Kosmonautu ielas 22 iedzīvotāji un šīs 
mājas vecākā Vija Eiduka.

Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 6. 
Varakļānu novada lauku teritorijā – Jau-
natnes iela 1 Murmastienes ciemā. Šīs 
mājas iedzīvotājiem jāsakopj samērā liela 
teritorija, kurai piekļaujas arī mazdārziņi. 
Acis un sirdi priecē vienīgā daudzdzīvok-
ļu māja Kokaru ciemā – ar gaumi izveido-
tas puķu dobes, sakārtota apkārtne, ik-
viens šīs mājas iedzīvotājs aktīvi rūpējas 
par mājas apkārtnes sakopšanu.

Sakoptākais apkalpojošās sfē-7. 
ras uzņēmums Varakļānu novadā – SIA 

Nomināciju pasniegšana novada svētkos.

„Meiers” veikals „Ziedu dārzs”. Jau pa-
gājušajā gadā šis uzņēmums pievērsa 
vērtēšanas komisijas uzmanību, ar gaumi 
un kārtīgi sakopta visa apkārtne. Paldies 
arī SIA „Meļņi” un Stirnienes veikaliņa 
darbiniekiem.

Sakoptākais ražošanas uzņē-8. 
mums Varakļānu novadā – Z/S „Kārkli”. 
Kāds milzīgs darbs veikts, lai iekārtotu 
savu māju un tās apkārtni tā, ka nemaz 
nevar pamanīt zemnieku saimniecības 
pamatnodarbi – piena lopkopība!

Sakoptākā pašvaldības iestā-9. 
de Varakļānu novadā – Murmastienes 
pagasta pārvalde. Pagājušajā gadā šeit 
uzcelta Kultūras centra ēka ar plašu zāli 
un daudzām iespējām iedzīvotāju lab-
klājībai. Tās darbinieki ir pacentušies, lai 
arī apkārtne būtu ideāli sakopta. Daudz 
strādāts arī pie Varakļānu vidusskolas ap-
kārtnes sakopšanas.

Sakoptākā lauku sēta Mur-10. 
mastienes pagastā – „Cīrulīši”. Saim-
niecības īpašniece Leontija Ščucka at-
zīst, ka visu mūžu mīlējusi puķes, un to 
skaistums atspoguļojas arī viņas mājas 
apkārtnē. 2. – 3. vietu dala mājas „Krusti-
ņi” un „Skariņas”. Redzams, ka šo māju 
saimnieki kopj savus īpašumus ar lielu 
mīlestību un rūpību. Nevar nepieminēt 
„Šķesterus” ar to senatnīgo, fascinējošo 
auru un brīnišķīgo dienziežu kolekciju, 
„Liepas”, kur ik gadus iemājo kāds jauns 
iemītnieks, šogad makšķernieks Andrītis, 
„Ābeles” ar gigantiskajām šūpolēm un 
daudzas citas.

Sakoptākā lauku sēta Varakļā-11. 
nu pagastā – „Madaras”. Nominācija 
piešķirta atkārtoti un ne bez pamata. Ap-
kārt mājai plešas sakopts puķu un stādu 
lauks, kas it kā ieplūst pļavā un savieno-
jas ar govju ganāmpulku. Saimniecības 
sakārtošanā un sakopšanā ieguldīts 
milzīgs darbs, kuru grūti būs kādam pār-
spēt. 2. – 3. vietu dala „Kalnasēta” un 
„Ābeļsalas”. Stirnienes pusē ļoti ieprieci-
nāja „Odumiņu” mājas un „Mežrozītes”– 
sena lauku māja, ar īpašu auru, sakopts 
pagalms, ikvienai lietiņai sava vieta, tāda 
sajūta, ka ienākam brīvdabas muzejā!

Sakoptākā iela Varakļānu pilsē-12. 
tā – Kosmonautu iela. Šajā ielā it visas 
mājas ir sakoptas, nav neviena grausta. 
Kā balvu – valsts karogus – saņēma Kos-
monautu iela 18 un 22. Ar lielu rūpību tiek 
sakoptas mājas Daugavpils un Ludzas 
ielā.

Sakoptākā iela Varakļānu pa-13. 
gastā – Ausmas iela. Nomināciju un 
grozu iegūst atkārtoti. Ko tur teikt, bez 
komentāriem! Lai ikviens nāk, apskatās 
un dara tāpat!

Sakoptākā iela Murmastienes 14. 
pagastā – Jaunā iela.

Konkurss noslēdzies, taču darbs un 
dzīve turpinās. Paldies visiem čaklajiem 
novada ļaudīm, kas pieliek visas pūles, 
lai mūsu novads, katra sēta ik dienu, ik 
gadu kļūtu arvien skaistāka. Ikvienam ir 
roka jāpieliek, lai darītu sevi un apkārtni 
tīrāku un sakoptāku!

A. Jaunzeme, teksts un foto

„Ābeles”.

„Mežrozītes”. 

„Madaru” saimniece 
Evija Kanča saņem 

apbalvojumu.
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Vasaras Saulgrieži ir vieni no 
skaistākajiem gada svētkiem. Un 
Murmastienē šogad svētkus svinēji 
tieši Saulgriežos – 21. jūnijā ar „Īsu 
pamācību mīlēšanā”, ko izspēlēja 
Murmastienes dramatiskais kolektīvs 
„Aizvējš”, izdejoja Murmastienes deju 
kolektīvs „Brāzma” un Barkavas deju 
kolektīvs „Klabdancis”, un izdziedā-
ja Murmastienes vokālais ansamblis 
„Taktika”. Paldies visiem lustīgajiem 
līgotājiem!

Un nedēļu vēlāk dejotāji jau sāka 
posties lielajiem svētkiem Rīgā. Un 
svētki  sākās ar karogu pacelšanu, kas 
visā Latvijā notika 30. jūnijā, laikā, kad 
saule ir visaugstāk zenītā. 

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētki notika no 2013. gada 30. 
jūnija līdz 7. jūlijam. Svētkiem gatavojās 
40 000 dalībnieku – kolektīvi no Latvijas 
(vairāk nekā 1600, t.sk. 100 mazākum-
tautību kolektīvi un individuālie izpildī-
tāji skatēs), latviešu diasporas (57) un 
ārvalstīm (28). Dziesmu un deju svētku 
tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā 
darba process, kurā sadarbojas tautas 
mākslas kolektīvi, profesionālie māksli-
nieki un tradicionālās kultūras lietpratē-
ji. 2013. gada svētku atslēgas vārds bija 
„Līgo – lai top!”. Līgo – latviešu tautas 
identitātes un kultūras tapšanas vēstu-
rē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem 
dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtap-
šanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, 
auglības un pats galvenais – gaismas 
(saules) pavadīšanas un sagaidīšanas 
rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot da-
bas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana 
ir iespējama ne vien katra konkrēta cil-
vēka, bet veselas tautas dzīvē. Svētkus 
vienojošie vārdi bija – GAISMA LĪGO 
LATVIJĀ!

Dejotāji no Murmastienes, šķiet, 
pēdējo reizi svētkos ir bijuši tajos tā-
lajos padomju saimniecības „Varakļā-
ni” pastāvēšanas gados „Brāzma” ne 
tikai ir atjaunojusi deju tradīcijas Mur-
mastienē, bet arī pavērusi Murmastie-
nei ceļu uz skaistākajiem, krāšņāka-
jiem un nozīmīgākajiem svētkiem Lat-
vijā. Paldies vadītājai Sintijai un dejotā-
jiem par ieguldīto darbu, par izturību, 
par entuziasmu un prieku, ko dāvājat 
cilvēkiem! Paldies novada pašvaldībai 
par finansiālo atbalstu! Paldies! 

Bet darbs ar to jau nebeidzas. Kā 
Deju svētku koncertu noslēgumā tika 
teikts – jau 16. Deju svētki dimdēs jau-
najā stadionā. Un arī mēs tur būsim!

Jūlija izskaņā Murmastienes KC 

Mazliet kultūras arī vasarā

viesojās Talsu novada Laidzes ama-
tierteātris ar izrādi „Kaimiņu būšana”. 
Paldies viesiem par jauko vakaru! 

Vēl mazliet atpūtas un mazliet 
vasaras pasākumu un tad ar jaunu 
sparu, jaunām domām atsāksim jau-
no darba sezonu. Uz tikšanos Mur-
mastienē!

Murmastienes KC vadītāja Rita
Ritas Ivenkovas foto

„Saulgrieži”.

Karoga pacelšana.

„Brāzma” Rīgā.
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Projekts „Neturi sveci zem pūra”.
Mēs ik dienu cenšamies nodzīvot tā,
lai varētu būt lepni par padarīto.
Taču īpaši nozīmīgs ir prieks,
kurā mēs varam dalīties...

Biedrībā  „Pieaugušo attīstības pro-
jekts, tiek realizēts projekts „Neturi sveci 
zem pūra”. Projekta pieteikumu iesnie-
dzām konkursam Borisa un Ināras Te-
terovu fondā. Konkursā mūsu projektu 
atbalstīja un saņēmām 90% no kopējā 
projekta finansējuma.

Projekta mērķis ir 
sniegt nepieciešamos so-
ciālos pakalpojumus vie-
tējās kopienas iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai un radīt labvēlīgu vidi 
jaunajām ģimenēm un pā-
rējiem interesentiem pavār-
mākslas apgūšanā, seno 
tradīciju turpināšanā.

Projekta rezultātā tiek 
remontēta un labiekārtota  
telpa virtuves izveidei Vara-
kļānos, Pils ielā 25a. 

Telpas kosmētisko remontu veic 
biedrība, piesaistot Valsts Probācijas 
dienesta klientus – piespiedu darba vei-
cējus; bezdarbniekus un brīvprātīgos. 
Telpas elektroinstalāciju veica Varakļānu 
pašvaldība.

Pašlaik projekta ietvaros mērķau-
ditorijai notiek praktiskās apmācības 
pavārmākslā. Mācības notiek divās gru-
pās, katrā grupā nodarbojas 10 projekta 
dalībnieki.

Ir pieaicinātas  taupīgas mājsaimnie-
ces, lai dalītos pieredzē ēst gatavošanā. 
Tiek izmantoti  lauku labumi (milti, piens, 
dārzeņi, zivis, gaļa). Projekta dalībnieki 
apgūst seno laiku receptes no pieredzes 
bagātām saimniecēm cepumu, pīrāgu 
cepšanā, dažādu sieru siešanā, gaļas 
izstrādājumu gatavošanā. dārzeņu pār-
strādē. Zivju pārstādes mākslu apgu-
vām izbraukuma nodarbībās uz Īdeņu.  
Cepsim maizi, izmantojot dažāda recep-
tes. Brauksim arī izbraukumā maizi cept 
īstajās seno laiku maizes krāsnīs.

Ir paredzēts:
izglītojošs seminārs par veselīgu 

ēdienu  bērniem un pieaugušajiem, tiks 
piesaistīts speciālists šajā jomā;

lekcija  ar praktiskajām nodarbībām 
par galda klāšanu, galda dekorēšanu. 
Inovatīva pieeja – mācības notiks ar da-
tora starpniecību;

apmācības par pašnodarbinātības 
iespējām un tiesībām. Apgūsim grā-
matvedības pamatus uzņēmējdarbības 
veicināšanai, lai jaunās māmiņas varētu 
izveidot kaut mazus, bet savus uzņē-

mumus, līdz ar to piesaistītu tūristus un 
interesentus mūsu novadam. Izveidojot 
savus uzņēmumus samazināsies bez-
darba līmenis, tiks celts pašnovērtējums, 
Radīsies vēlmei mainīt savu dzīvi, sociālo 
statusu, veicināt sociālo iekļaušanos; 

 ekskursija  uz maizes muzeju Ag-
lonā. 

Virtuves aprīkojumu iegādājāmies 
par Borisa un Ināras Teterova fonda 
piešķirtajiem līdzekļiem. Virtuves aprī-
kojuma piegādi nodrošināja Varakļānu 
pašvaldība.

Projekta vadītāja ir Inga Grudule 
un tā ieviešanas darba grupa regulāri 
rīko sanāksmes par projekta realizāciju, 
programmu apstiprināšanu, projekta īs-
tenošanas gaitu un aktivitāšu efektivitā-

tes izvērtēšanu.
Ir patiess gandarījums par to, ka 

projekta dalībnieki regulāri apmeklē no-
darbības, dalās savā pieredzē, valda po-
zitīva gaisotne. Jaunās māmiņas nāk ar 
saviem bērniem un visi kopā veiksmīgi 
darbojamies.

 Paldies Borisa un Ināras Teterova 
fondam par projekta finansiālo atbalstu, 

Paldies Varakļānu novada pašval-
dībai par atbalstu projekta realizācijas 
gaitā. Paldies enerģiskajai projekta vadī-
tājai Ingai Grudulei.

Staņislava Poče,
biedrības „Pieaugušo attīstības 

projekts”
valdes priekšsēdētāja
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Dziedošās dienas 2013

Skola katram ir viena, un atmiņas par tur piedzīvoto paliek uz visu mūžu. Tā arī 
mēs, Varakļānu vidusskolas 1968. gada absolventi, ar siltumu sirdī atceramies savus 
skolas gadus, skolotājus un visu piedzīvoto. 29. jūnijā pulcējāmies skolā, lai vēlreiz 
atmiņā atsauktu skolas gadus. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ uz salidojumu nevarēja 
ierastie daudzi, palikām mazākumā, taču tas nemazināja mūsu tikšanās prieku.

No kreisās Valija, Marija, Veronika, Rozālija, Aina, Leontīne.

Noslēguma koncertā.

 Jau vienpadsmito reizi Stirnienē notika Dziedo-
šās dienas 2013. Arī šogad nometnes dalībnieki 5 
dienas dziedāja, strādāja dažādus rokdarbus, spē-
lējās un atpūtās. 

Nometnes darba laiks bija visai saspringts. Jau 
otrdien viņi Stirnienes baznīcā piedalījās Aglonas 
krustaceļa dziedājumos un apcerēs ar Boļeslava 
Sloskāna tekstiem. Ceturtdien tautas namā notika 
bērnu uzvedums „Zem sargeņģeļa spārna”, izstāde, 
pēc tam kopīga vakarēšana pie ugunskura parkā. 
Piektdien – noslēguma dievkalpojums – koncerts.

Paldies Dziedošo dienu organizētājiem, dalīb-
niekiem, visiem, kuri rūpējās par bērnu un jauniešu 
labsajūtu. Labestīgā gaisotnē vēja spārniem pagāja 
piecas jaukas dienas, kuras daudziem no dalībnie-
kiem paliks spilgtā atmiņā.”

A. Jaunzeme, teksts un foto

Uzveduma „Zem sargeņģeļa spārna” dalībnieki.

Pateicība Raitim Svilānam ar dēlu 
Ervīnu no Viļānu pagasta Griuženieku 
sādžas par kvalitatīvi samūrēto mūrīti 
un plīti.

Anna un Armands Broki

Varakļānu pilsētas iedzīvotāji 
saka lielu jo lielu PALDIES ANDRIM 
CAKULAM no Jēkabpils par uzstādīto 
ūdens sūkni kapsētas kreisajā pusē! 
Lai viņam laba veselība un Dieva svē-
tība!

Sakarā ar mācībām no 19. 
augusta friziere Murmastienē 
strādā pēc iepriekšējiem pietei-
kumiem, sarunājot Man un Jums 
piemērotu laiku!

Zvanīt pa tālr. 29339124

Ar autora vārdu, segvārdu vai ini-
ciāļiem parakstītajos rakstos izteiktie 
viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas 
viedoklim. Atzīdams preses brīvības 
principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu 
uzskatu publicēšanu. Anonīmus rakstus 
redakcija nepieņem.
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turpinājums 18 lpp.

Karotīšu svētki varakļānietim
Visiem laimīgiem cilvēkiem ir viena 

kopēja īpašība — viņi tic rītdienai, bet 
bez ticības rītdienai laime nemaz nav 
iedomājama. Tāpat kā laimīga ģimene 
nav iedomājama bez bērniem. Tāpēc 
visskaistākais, vislaimīgākais un vislie-
lākais notikums ikvienā ģimenē ir bērna 
piedzimšana. Mēs esam mazs novads 
un kā liela ģimene priecājamies par ik-
vienu, kas papildina mūsu novada ie-
dzīvotāju saimi. 

21. jūlijā Varakļānu novada svētku 
ietvaros tika sumināti paši mazākie – 
2012. gadā dzimušie bērni saņēma no 
novada pašvaldības simbolisku sudra-
ba karotīti. Tā ir kā  piemiņa no  nova-
da, kurā viņiem laimējies uzsākt savu 
dzīvi. 

Šī jaukā tradīcija novadā aizsākās 
pirms četriem gadiem.  Trešo gadu pēc 
kārtas „Sudraba karotīšu svētki” notiek 
Varakļānu pilī. Galma dāmu aicināti, 
mazie kopā ar vecākiem  viens pēc otra 
devās pie Varakļānu domes priekšsē-
dētāja Māra Justa pēc karotītes.  Pavi-
sam šogad to  saņēma 21 pērn dzimu-
šais bērns – Zane Doroškevica, Edgars 
Leimanis, Raivis Veips, Daniels Jezuns, 
Kerija Silavniece, Toms Svilāns, Evija 
Vaivode, Vanesa Šuste, Patrīcija Sa-
leniece, Amēlija Šimanovska, Deivids 
Česuļs, Daniels Špura, Marks Auziņš, 
Markuss Kalniņš, Adrians Samsonovs, 
Santis Sprūdžs, Adrians Bernāns, Sa-
bīne Eriņa, Stefans Aldis Piļpuks, Mak-
similiāns Šeketa – Kaktiņš. Mazie bērni 
un vecāki saņēma muzikālu sveicienu 
no Sigitas Kančas, Samantas Vilkau-
šas un Amandas Skabas.

Tie bija skaisti  ģimeņu svētki, īpa-
ša jaunajiem novada pilsoņiem veltīta 
diena! Lai veselība, saticība un laime 
bērnu ģimenēs!

 I. Vilkauša
Foto – Rita Liuke

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Varakļānu novada pašvaldības nolikums  

PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS 
IEDALĪJUMS, 
PAŠVALDĪBAS DOMES  UN 
ADMINISTRĀCIJAS 
STRUKTŪRA

1. Varakļānu novada pašvaldības te-
ritorijai ir šāds iedalījums:

1.1. Varakļānu pilsēta kā novada 
centrs;

1.2. Varakļānu pagasts;

1.3. Murmastienes pagasts.
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstā-

vību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmu-
mus; nosaka pašvaldības institucionālo 
struktūru; lemj par autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai de-
leģēto valsts pārvaldes funkciju un pār-
valdes uzdevumu izpildi; izstrādā un iz-

pilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības 
dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga 
par pašvaldības institūciju tiesisku darbī-
bu un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

3. Dome atbilstoši Republikas pilsē-
tas domes un novada domes vēlēšanu 
likumam sastāv no 9 deputātiem. 

4. Lai nodrošinātu savu darbību 
un izstrādātu domes lēmumprojektus, 
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dome no pašvaldības deputātiem ievēl:
4.1. Finanšu un attīstības komiteju 5 

locekļu sastāvā;
4.2. Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā
5. Pašvaldības dome ir izveidojusi 

šādas iestādes:
5.1. Varakļānu novada pašvaldība 

(pašvaldības administrācija);
5.1. Varakļānu vidusskola;
5.2. Varakļānu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis”;
5.3. Varakļānu mūzikas un mākslas 

skola;
5.4. Stirnienes pamatskola;
5.5. Murmastienes pamatskola;
5.6. Varakļānu kultūras nams;
5.7. Stirnienes tautas nams;
5.8. Varakļānu tautas bibliotēka;
5.9. Stirnienes bibliotēka;
5.10. Murmastienes bibliotēka;
5.11. Varakļānu veco ļaužu pansio-

nāts „Varavīksne”;
5.12. Varakļānu novada muzejs;
5.13. Stirnienes feldšerpunkts;
5.14. Murmastienes feldšerpunkts;
5.15. Varakļānu novada pašvaldības 

Sociālais dienests;
5.16. Varakļānu novada Bāriņtiesa;
5.17. Murmastienes kultūras centrs;
5.18. Jauniešu centrs „Aplis”.
6. Varakļānu novada pašvaldība 

(pašvaldības administrācija) ir pašvaldī-
bas iestāde, kas nodrošina domes pie-
ņemto lēmumu izpildi, kā arī darba orga-
nizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un 
tā sastāvā ietilpst:

6.1. Varakļānu pagasta pārvalde;
6.2. Murmastienes pagasta pārval-

de;
6.3. Dzimtsarakstu nodaļa;  
6.4. Centralizētā grāmatvedība;
6.5. Lietvedības nodaļa;
6.6. Attīstības nodaļa;
6.7. Saimnieciskā daļa;
6.8. Nekustamā īpašuma nodaļa;
6.9. Izglītības, kultūras un sporta no-

daļa;
6.10 citi darbinieki pēc domes ap-

stiprināta amatu saraksta.
Varakļānu novada pašvaldība (paš-

valdības administrācija) darbojas uz 
domes apstiprināta nolikuma pamata. 
Administrācijas struktūrvienības dar-
bojas, pamatojoties uz administrācijas 
nolikumu un administrācijas struktūrvie-
nību nolikumiem, ja dome tādus ir ap-
stiprinājusi.

7.  Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja 
šādās kapitālsabiedrībās:

7.1. SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs”;

7.2. Varakļānu „Dzīvokļu komunā-

jās un komisijās;
13.3. koordinē deputātu, adminis-

trācijas darbinieku un pašvaldības insti-
tūciju darbību;

13.4. domes vārdā paraksta līgumus 
un citus juridiskos dokumentus šajā no-
likumā noteiktajā kārtībā; 

13.5. atver un slēdz kontus banku 
iestādēs;

13.6. saskaņo domes izpilddirekto-
ra lēmumus par pašvaldības administrā-
cijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvo-
šanu no darba;

13.7. dod saistošus rīkojumus paš-
valdības administrācijas darbiniekiem;

13.8. sagatavo izskatīšanai domes 
sēdēs valsts iestāžu amatpersonu ie-
sniegumus;

13.9. amata zaudēšanas gadījumā 
nodrošina dokumentācijas un materiā-
lo vērtību nodošanu jaunajam domes 
priekšsēdētājam;

13.10. veic citus pienākumus, kas 
paredzēti likumos, Ministru kabineta 
noteikumos, domes lēmumos un šajā 
nolikumā.

14. Domes priekšsēdētājam ir viens 
vietnieks. 

15. Domes priekšsēdētāja viet-
nieks:

15.1. aizvieto novada domes priekš-
sēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī 
pilda pienākumus, ko uzdevis domes 
priekšsēdētājs, kā arī citus pienākumus 
likumā paredzētajos gadījumos;

15.2. pilda ar domes lēmumiem no-
teiktos uzdevumus.

16. Domes priekšsēdētāja vietnie-
ka amats nav algots, izņemot 15. pun-
ktā minētajos gadījumos.

17. Pašvaldības izpilddirektors šajā 
nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs 
par pašvaldības iestāžu un pašvaldības 
kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības 
izpilddirektors:

17.1. īsteno pašvaldības administrā-
cijas vadītāja kompetenci; 

17.2. īstenojot pašvaldības admi-
nistrācijas vadītāja kompetenci, pieņem 
darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 
administrācijas darbiniekus, to saskaņo-
jot ar domes priekšsēdētāju;

17.3. saskaņojot ar domes priekšsē-
dētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldī-
bas darbiniekiem;

17.4. organizē domes lēmumu iz-
pildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus 
domes pastāvīgajās komitejās;

17.5. iesniedz domei priekšlikumus 
par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un 
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

17.6. dod rīkojumus pašvaldības 
iestāžu vadītājiem prettiesiskas bezdar-
bības gadījumā pieņemt lēmumus;

turpinājums no 17 lpp. lais uzņēmums” SIA.
8.  Pašvaldība ir dalībnieks šādās 

iestādēs un biedrībās (nodibinājumos);
8.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību 

savienība”;
8.2. pašvaldību publiskajā aģentūrā 

„Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu re-
gulators”;

8.3. nodibinājumā „Vidzemes reģio-
nālās attīstības aģentūra”;

8.4. iestādē „Vidzemes plānošanas 
reģions”;

8.5. SIA „Vidusdaugavas SPAAO”;
8.6. iestādē „Cesvaines, Lubānas un 

Varakļānu novadu apvienotā būvvalde”.
9. Atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai dome ir izveidojusi šādas ko-
misijas:

9.1.1. vēlēšanu komisija;
9.1.2. administratīvā komisija;
9.1.3. iepirkumu komisija;
9.1.4. civilās aizsardzības komisija;
9.1.5. komisija koku ciršanas izvēr-

tēšanai ārpus meža zemes;
9.1.6. komisija izglītojamo atbrīvo-

šanai no valsts pārbaudes darbu kārto-
šanas.

10. Varakļānu novada pašvaldības 
(pašvaldības administrācijas), iestāžu 
tiesības un pienākumi tiek noteikti sa-
skaņā ar nolikumiem, bet pašvaldības 
kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi 
tiek noteikti saskaņā ar statūtiem. Admi-
nistrācijas darbinieku pienākumus un 
tiesības nosaka amatu apraksti, kurus 
sagatavo nodaļu vadītāji, bet apstiprina 
domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. 
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumu sagatavo domes iz-
pilddirektors un apstiprina dome.

11. Dome var lemt par komisiju un 
darba grupu izveidošanu atsevišķu paš-
valdības uzdevumu veikšanai. Šādas 
komisijas un darba grupas tiek izveido-
tas noteiktu uzdevumu veikšanai uz no-
teiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu ka-
lendāro gadu. Izveidotās darba grupas 
un komisijas darbojas uz pašvaldības 
domes apstiprināta nolikuma pamata 
atbilstoši 9. punktam vai to kompetence 
var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru 
tā tiek izveidota.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA 
UN IZPILDDIREKTORA 
PILNVARAS

13. Domes darbu vada domes 
priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

13.1. ir politiski un likumā „Par paš-
valdībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbil-
dīgs par pašvaldības domes darbu;

13.2. ierosina jautājumu izskatīšanu 
pašvaldības domē, pastāvīgajās komite-
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17.7. ierosina domei iecelt amatā 
vai atbrīvot no amata pašvaldības iestā-
žu vadītājus;

17.8. organizē teritorijas attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, 
publiskā pārskata un budžeta projektu 
izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai 
domei;

17.9. regulāri, bet ne retāk kā vie-
nu reizi divos mēnešos, ziņo domei par 
administrācijas un iestāžu darbu, kā arī 
pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasī-
juma sniedz ziņojumus un pārskatus par 
pieprasītajiem jautājumiem; 

17.10. ir tiesīgs piedalīties domes un 
komiteju sēdēs un jautājumu apsprieša-
nā; 

17.11. pēc kārtējām pašvaldības 
domes vēlēšanām un priekšsēdētāja 
amata zaudēšanas gadījumā organizē 
dokumentācijas un materiālo vērtību 
nodošanu jaunajam domes priekšsēdē-
tājam;

17.12. šajā nolikumā noteiktajā kār-
tībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un man-
tu un slēdz līgumus;

17.13. saskaņā ar domes lēmumiem 
veic citus pienākumus.

18. Pēc kārtējām pašvaldības do-
mes vēlēšanām un pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadī-
jumā domes priekšsēdētājs nodrošina 
un izpilddirektors organizē dokumen-
tācijas un materiālo vērtību nodošanu 
jaunajam pašvaldības domes priekšsē-
dētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastā-
dīts nodošanas – pieņemšanas akts, ko 
paraksta pilnvaras zaudējušais domes 
priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsē-
dētājs, izpilddirektors un grāmatvedības 
pārstāvis.

19. Domes priekšsēdētājs, priekš-
sēdētāja vietnieks un citas vēlētas paš-
valdības amatpersonas, kā arī izpild-
direktors un citi pašvaldības adminis-
trācijas darbinieki saņem atlīdzību par 
savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumu.

DOMES PASTĀVĪGO 
KOMITEJU KOMPETENCE, 
TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN 
NODROŠINĀJUMS

20. Domes deputātus komitejās 
ievēl atbilstoši likumam un šim noliku-
mam. Komiteju locekļi un priekšsēdētāji 
par piedalīšanos komiteju sēdēs un citu 
deputātu pienākumu pildīšanu, saska-
ņā ar domes lēmumiem un pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumu, saņem atlīdzību.

21. Vēlot komiteju locekļus, priekš-
roka tiek dota principam, ka deputāts 

izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un 
vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo 
principu nav iespējams ievērot, komite-
jās ievēl pēc proporcionalitātes princi-
pa.

Komitejas locekļi no sava vidus ie-
vēl komitejas priekšsēdētāju (izņemot 
likumā noteikto gadījumu, ka Finanšu 
komitejas darbu vada domes priekšsē-
dētājs). 

No komitejas locekļiem ar vienkār-
šu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komi-
tejas priekšsēdētāja pienākumus prom-
būtnes laikā.

22. Lēmumu projektus, kas saistīti 
ar finansiālajiem un pašvaldības attīs-
tības jautājumiem, nodod izskatīšanai 
Finanšu un attīstības komitejai.

Finanšu un attīstības komiteja:
22.1. izskata citu pastāvīgo komiteju 

sagatavotos budžeta projekta priekšli-
kumus un iesniedz tos izskatīšanai do-
mes sēdē; 

22.2. sniedz atzinumu par budže-
ta projektu, tajā izdarāmajiem grozī-
jumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu 
sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta 
ieņēmumu daļa;

22.3. sniedz atzinumu par projek-
tiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlie-
tošanu, kā arī par domes lēmumu pro-
jektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta 
ar budžetā neparedzētiem izdevumiem 
vai grozījumiem budžeta ieņēmumu 
daļā;

22.4. sniedz priekšlikumus par paš-
valdību īpašumu apsaimniekošanu;

22.5. sniedz atzinumus par pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu atsavināšanu;

22.6. savas kompetences ietvaros 
izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, 
komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu 
pieprasījumus un projektus;

22.7. izskata savā kompetencē eso-
šo amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu 
budžeta līdzekļu pieprasījumus un pro-
jektus;

22.8. apstiprina un kontrolē savā 
pārraudzībā esošo amatpersonu, iestā-
žu, uzņēmumu  izdevumu tāmes;

22.9. izskata un iesniedz domei ap-
stiprināšanai pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikuma vai tā 
grozījuma projektus un amatu un mē-
nešalgu sarakstus; 

22.10. sniedz atskaiti domei par 
pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot 
informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 
1. jūlijam, 1. oktobrim un 1. janvārim. 

22.11. pēc deputātu rakstiska pie-
prasījuma atbilstoši Valsts kases noteik-
tajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti 
par budžeta izpildi;

22.12. sniedz atzinumu par gada 
pārskatu;

22.13. sniedz atzinumu par investīci-
ju projektu sagatavošanu un realizāciju;

22.14. izskata jautājumus par teri-
torijas attīstības plānu un apbūves kār-
tību;

22.15. izskata jautājumus par īpašu-
mu un teritorijas izmantošanu;

22.16. sniedz domei priekšlikumus 
par teritorijas apstādījumu plānošanu;

22.17. sniedz domei priekšlikumus 
par vides pārvaldes struktūru un budže-
ta izmantošanu attīstības mērķiem;

22.18. lemj par starptautisko sadar-
bību un tūrismu;

22.19. izskata un sniedz domei 
priekšlikumus par komunālajiem pakal-
pojumiem;

22.20. lemj par  teritorijas labiekār-
tošanu;

22.21. izskata jautājumus par dzīvo-
jamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, 
par nedzīvojamo telpu nomu;

22.22. sniedz domei priekšlikumus 
par nedzīvojamo telpu izmantošanu;

22.23. lemj par satiksmes organizā-
ciju;

22.24. izvērtē un iesniedz domei 
Nekustamā īpašuma nodaļas lēmum-
projektus zemes jautājumos. 

23. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja sagatavo izskatīša-
nai domes sēdē jautājumus:

23.1. par sociālo palīdzību;
23.2. par palīdzību dzīvokļu jautāju-

mu risināšanā;
23.3. par veselības aprūpi un aizsar-

dzību;
23.4. par ārvalstnieku un bezvalst-

nieku jautājumiem;
23.5. par izglītību, kultūru, sportu un 

brīvā laika pavadīšanas iespējām;
23.6. savas kompetences ietvaros 

izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsa-
biedrību, komisiju un darba grupu bu-
džeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz 
tos Finanšu un attīstības komitejā;

23.7. veic interešu izglītības un pie-
augušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas komisijas funkcijas;

23.8. pieaicinot visu Varakļānu no-
vada vispārizglītojošo skolu pārstāvjus, 
veic interešu izglītības programmu izvēr-
tēšanu un iesniedz domei priekšlikumu 
mērķdotāciju no valsts budžeta līdzek-
ļiem sadalei;

23.9. izskata un iesniedz domei 
priekšlikumu mērķdotāciju no valsts 
budžeta līdzekļiem sadalei Varakļānu 
novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai.

24. Domes pastāvīgajām deputātu 
turpinājums 20 lpp.
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komitejām, veicot pašvaldības amatper-
sonu, iestāžu un uzņēmumu darba kon-
troli, ir tiesības:

24.1. iepazīties ar tās pārraudzībā 
esošo amatpersonu, iestāžu un kapitāl-
sabiedrību dokumentāciju, saņemt do-
kumentu norakstus, kas nepieciešami 
jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs;

24.2. saņemt no tās pārraudzībā 
esošajām domes amatpersonām, ies-
tādēm un kapitālsabiedrībām nepiecie-
šamos dokumentus un paskaidrojumus 
jautājumos, kas ir komitejas kompeten-
cē.

25. Komiteju organizatorisko un teh-
nisko apkalpošanu nodrošina pašvaldī-
bas administrācijas Lietvedības nodaļas 
darbinieki.

26. Domstarpību starp pastāvīga-
jām komitejām, deputātiem un paš-
valdības amatpersonām, iestādēm un 
kapitālsabiedrībām gadījumus izskata 
domes priekšsēdētājs vai dome. Domes 
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos 
domstarpības izskata dome.

27. Komiteju sēdes notiek ne retāk 
kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir 
atklātas, izņemot gadījumus, kad tiek iz-
skatīti konfidenciāla satura jautājumi. Ta-
jās var piedalīties ikviens domes depu-
tāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam 
ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, 
kuriem ir padomdevēja tiesības. 

28. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēžu norises laiku 
un vietu nosaka komitejas priekšsēdē-
tājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētā-
ju. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā 
laikā, kad ir domes sēdes. 

29. Komitejas priekšsēdētājs saga-
tavo, sasauc un vada komitejas sēdes 
un sastāda sēdes darba kārtību.

30. Komitejas priekšsēdētājs infor-
mē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas 
pirms kārtējās komitejas sēdes un ne 
vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sē-
des, paziņojot par sēdes norises laiku, 
vietu un darba kārtību.

31. Komitejas sēdes protokolu pa-
raksta visi klātesošie komitejas locekļi.

32. Komitejām jāizskata:
33.1. visi materiāli, kas attiecas uz 

šo komiteju;
33.2. domes lēmumu projekti;
33.3. komitejai iesniegtie priekšliku-

mi, iesniegumi, sūdzības.
33. Komiteja var izskatīt jautājumus, 

ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse 
no komitejas sastāva. Komiteja pieņem 
lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vai-
rākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis 
sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas 
priekšsēdētāja balss. 

34. Ja uz komitejas sēdi neierodas 
komitejas locekļu vairākums, komitejas 
priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komite-
jas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk 
kā pēc septiņām dienām.

Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neie-
rodas komitejas locekļu vairākums, ko-
mitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo 
domei.

35. Komitejas locekļi un priekšsēdē-
tājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva 
ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja 
komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas 
neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz 
komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas 
tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

PAŠVALDĪBAS LĒMUMU 
PROJEKTU SAGATAVOŠANAS 
KĀRTĪBA UN LĪGUMU 
NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

36. Domes sēdes darba kārtību 
nosaka domes priekšsēdētājs. Domes 
sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš 
jautājums, kas iesniegts domes priekš-
sēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu 
pirms kārtējās domes sēdes. Par citu 
jautājumu iekļaušanu domes darba kār-
tībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. 
Izskatot domes sēdes darba kārtībā ie-
kļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs 
informē domi par lēmumu projektu iz-
skatīšanas secību un saņemtajiem atzi-
numiem.

37. Domes lēmumu projekti jāie-
sniedz rakstveidā, tajos jābūt norādī-
tam:

37.1. kas un kad šos lēmuma pro-
jektus ir gatavojis; 

37.2. kādās institūcijās projekts iz-
skatīts;

37.3. kas ir projekta iesniedzējs, pro-
jekta iesniedzēja paraksts un datums;

37.4. no kādiem līdzekļiem tiek pa-
redzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, 
ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldī-
bas budžeta līdzekļu izlietošanu;

37.5. kad projektu vēlams izskatīt 
domes sēdē.

38. Domes lēmumu projektus pirms 
to iekļaušanas sēdes darba kārtībā no-
dod izskatīšanai un rakstveida atzinuma 
sniegšanai domes institūcijām vai tās 
darbiniekiem atbilstoši kompetencei.  

39. Lēmumu projekti un materiāli, 
kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz 
Lietvedības nodaļā, kur tos iereģistrē un 
nodod domes priekšsēdētājam. Priekš-
sēdētājs izskata iesniegto lēmuma pro-
jektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja 
projekts netiek virzīts no komitejas vai ja 
tas attiecas uz vairākām komitejām) vai 
pašvaldības institūciju, vai tās darbinieku, 
kam jāizskata un papildus jāsniedz raks-

tisks atzinums par sagatavoto projektu. 
40. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas 
nav saistīti ar gada budžeta pieņemša-
nu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldī-
bas dome nav piešķīrusi nepieciešamos 
finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus 
grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi 
ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju nor-
matīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez 
pašvaldības domes iepriekšēja pilnvaro-
juma, bet pēc tam steidzami šāda atļau-
ja jāsaņem.

Līdzekļus no pašvaldības budžetā 
plānotajiem „neparedzētiem gadīju-
miem” var lietot tikai ar domes priekšsē-
dētāja rīkojumu. Par izlietotajiem līdzek-
ļiem dome jāinformē kārtējā sēdē.

41. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt 
sagatavotajam lēmuma projektam, tad 
komitejai jāiesniedz domei cits lēmuma 
projekta variants. Par pastāvīgajās ko-
mitejās izskatītajiem lēmuma projektiem 
domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs vai kāds no komitejas lo-
cekļiem.

42. Domes sēdes darba kārtību, lē-
mumu projektus, atzinumus par tiem, iz-
ziņas materiālus, deputātu iesniegumus, 
priekšlikumus un jautājumus domes de-
putāti var saņemt ne vēlāk kā trīs dienas 
pirms kārtējās domes sēdes un ne vēlāk 
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

43. Ja pastāvīgajā komiteja izskata 
administratīvā akta projektu, kas perso-
nai liedz tiesības vai uzliek tai pienāku-
mus, tad komitejas priekšsēdētājs or-
ganizē personas uzaicināšanu viedokļa 
un argumentu noskaidrošanai par izska-
tāmo jautājumu, ja personas viedoklis 
saskaņā ar Administratīvā procesa liku-
mu nav noskaidrots. Persona var netikt 
uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja 
gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi 
Administratīvā procesa likumā noteiktie 
iemesli, kad personas viedokļa noskaid-
rošana nav nepieciešama.

44. Jebkuru līgumu, ko slēdz paš-
valdība, var parakstīt domes priekšsē-
dētājs.  

45. Domes priekšsēdētājs informē 
Finanšu un attīstības komiteju par šā-
diem noslēgtiem līgumiem:

45.1. starptautiskiem sadarbības lī-
gumiem;

45.2. ziedojumu, sponsorēšanas vai 
dāvinājuma līgumiem.

46. Domes priekšsēdētājs var piln-
varot jebkuru pašvaldības administrāci-
jas darbinieku slēgt atsevišķus līgumus, 
par to sastādot attiecīgu pilnvaru. 

47. Izpilddirektors bez saskaņoša-
nas ar domi paraksta:

47.1 darba līgumus ar pašvaldības 

turpinājums no 19 lpp.
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administrācijas darbiniekiem;
47.2. saimnieciskos līgumus par 

summu līdz Ls 1000 (pēc 01.01.2014. – 
līdz 1500 euro).  

48. Ja lēmumu par līgumu noslēg-
šanu pieņem pašvaldības dome, tad 
lēmumā norāda līguma noslēgšanas 
datumu.

49. Pašvaldības dome ar lēmumu 
vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras 
pieņemt lēmumus citiem pašvaldības 
orgāniem, kā arī vēlētajām un adminis-
tratīvajām amatpersonām, izņemot jau-
tājumos, kas ir domes ekskluzīvā kom-
petencē.

DOMES DARBA 
REGLAMENTS

50. Domes sēdes ir kārtējas un ār-
kārtas. 

51. Domes kārtējās sēdes notiek kat-
ra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15:oo 
novada domes telpās. Nepieciešamības 
gadījumā izbraukuma domes sēdes var 
notikt novada pagastu pārvaldēs.

52. Domes kārtējās sēdes sasauc 
domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes 
norises laiku, vietu un darba kārtību. 

53. Domes sēdes tiek protokolētas. 
Sēdes protokolā jāieraksta:

53.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā 
un stundā sēde sasaukta;

53.2. kad sēde atklāta un slēgta;
 53.3. sēdes darba kārtība;
53.4. sēdes vadītāja un protokolista 

vārds un uzvārds;
53.5. sēdē piedalījušos un klāt ne-

esošo deputātu vārdi un uzvārdi;
53.6. sēdē klāt neesošo deputātu 

neierašanās iemesli;
53.7. iesniegtie priekšlikumi, piepra-

sījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;
53.8. debatēs piedalījušos vārdi un 

uzvārdi;
53.9. kādā veidā un ar cik balsīm pie-

ņemti lēmumi, minot deputātu uzvārdus, 
kas balsojuši „par”, „pret”, „atturas”;

53.10. to deputātu vārdi un uzvārdi, 
kuri atturējušies no lēmuma pieņemša-
nas vai jautājuma izskatīšanas un atturē-
šanās motīvi;

53.11. izskatāmie jautājumi, kuru sa-
turs ir konfidenciāls;

53.12. nākošās domes sēdes sa-
saukšanas laiks un vieta;

53.13. personas, kura neievēro kārtī-
bu domes sēdē, vārds un uzvārds;

53.14. domes lēmums.
54 Domes priekšsēdētājs:
54.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz 

sēdi;
54.2. pārliecinās par kvoruma esa-

mību;

54.3. nosaka sēdes darba kārtību;
54.4. dod vārdu ziņotājam;
54.5. nodrošina iespēju deputātiem 

uzdot jautājumus ziņotājam un citiem 
klātesošajiem;

54.6. vada debates;
54.7. ierosina jautājumu nobalsoša-

nu un paziņo balsošanas rezultātus;
54.8. izsludina pārtraukumus sēdē 

un piedāvā sēdes datumu, laiku un vie-
tu, ja sēde jāturpina citā dienā;

54.9. nodot sēdes vadīšanu par at-
sevišķu jautājumu domes priekšsēdētā-
ja vietniekam.

55. Domes sēdes jautājumu ap-
spriešanai ir šāda secība:

55.1. ziņojums;
55.2. deputātu jautājumi;
55.3. debates;
55.4. ziņotāja galavārds;
55.5. priekšsēdētāja viedoklis, 
55.6. balsošana;
55.7. balsošanas rezultātu paziņo-

šana.
56. Par izskatāmajiem jautājumiem 

domes sēdē var ziņot deputāti vai atbil-
dīgie pašvaldības administrācijas dar-
binieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var 
uzaicināt citas personas sniegt papildus 
vai precizējošu informāciju. Par debašu 
beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates 
var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk 
kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba 
kārtībā iekļautos jautājumus var izskatīt 
vairākos lasījumos, ja tiek izskatīti sarež-
ģīti un diskutabli jautājumi.

57. Domes priekšsēdētājam ir pienā-
kums nodrošināt domes sēdēs kārtību. 
Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievē-
ro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja 
domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro 
citas personas, priekšsēdētājam ir tiesī-
bas izraidīt vainīgo personu no domes 
sēdes norises telpas.

58. Ja deputāts neievēro domes sē-
des kārtību, runājot debatēs, tad domes 
priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos 
debatēs, un turpmāk, apspriežot kon-
krēto jautājumu, viņam vairs netiek dots 
vārds.

59. Personām, kuras uzaicinātas 
piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem 
pašvaldības iedzīvotājiem, masu infor-
mācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas 
klausīties domes sēdi, pirms domes 
sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš 
protokolē domes sēdes. 

60. Pašvaldības iedzīvotājiem un 
citām personām, kuras ir klāt domes 
sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un 
nekādā veidā traucēt sēdes gaitu. Pēc 
paziņojuma par konfidenciālu jautājumu 
izskatīšanu, interesentiem sēdes telpas 
ir jāatstāj.

61. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu 
projektiem un citiem dokumentiem jā-
būt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē 
tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad 
domes sēdēs tos izskata, ja ir pievie-
nots dokumenta tulkojums valsts valo-
dā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas 
valodas, ja dome var nodrošināt debašu 
tulkošanu valsts valodā.

62. Domes izpilddirektors domes 
sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par 
veikto darbu un par pieņemto lēmumu 
izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc 
pārskata deputātiem ir tiesības uzdot 
jautājumus un saņemt atbildes.

63. Ja kāds no iepriekš pieņemta-
jiem lēmumiem netiek izpildīts noteik-
tajā termiņā, domes priekšsēdētājs vai 
tā vietnieks sniedz informāciju, norādot 
motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šā-
das atskaites ir obligāti iekļaujamas do-
mes sēdes darba kārtībā.

64. Ja dome sēdes darba kārtībā 
iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā 
sēdes dienā, sēde tiek turpināta nāko-
šajā dienā vai dienā, par kuru vienojas 
deputāti. Ja domes sēdes darba kārtī-
bā iekļautos jautājumus nav iespējams 
izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, 
tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un 
nosaka atkārtotās sēdes norises vietu 
un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sa-
saukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne 
vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

65. Par katru domes sēdē izskatā-
mo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem 
ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. 
Ja par kādu konkrētu jautājumu uz do-
mes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās 
personas, tad pēc domes priekšsēdētā-
ja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots 
vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

66. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, 
skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas 
procesā ir radušās domstarpības, proti, 
ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, at-
tiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai 
viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir 
jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīga-
jiem viedokļiem. Ja debates netiek atklā-
tas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso 
par lēmuma projektu.

67. Domes sēdēs ziņotājam ziņoju-
mam par izskatāmo jautājumu tiek dotas 
ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepie-
ciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var 
pagarināt, ja par to nobalso klātesošo 
deputātu vairākums.

68. Uzstājoties debatēs, katram ru-
nātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas 
minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu 
var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

turpinājums 21 lpp.
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69. Visi labojumi domes lēmumu 
projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz 
balsošanas sākumam un, ja iespējams, 
tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par 
konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie 
domes lēmuma projekta labojumi ie-
sniedzējam ir jāparaksta.

70. Ja tas nepieciešams lietas virzī-
bai, domes priekšsēdētājs var izlemt par 
mutisku priekšlikumu izskatīšanu un bal-
sošanu par tiem.

71. Ja tiek iesniegti labojumi domes 
lēmuma projektam, tad jābalso par labo-
jumu pieņemšanu, nevis par pamatdo-
kumentu. Ja tiek iesniegti vairāki laboju-
mi, tad vispirms jābalso par to labojumu, 
kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lē-
muma projekta. Šaubu gadījumā domes 
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastā-
vīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu 
par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. 
Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem 
domes lēmumu projektu labojumiem, 
nosaka domes priekšsēdētājs. Ja no-
tiek balsošana par vairākiem lēmuma 
projekta variantiem, tad lēmums ir pie-
ņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse 
no klātesošiem deputātiem. Ja neviens 
no lēmuma projektiem nesaņem pietie-
košo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota 
balsošana par tiem diviem lēmuma pro-
jektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši 
visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepie-
ciešamais balsu skaits, lēmuma projekts 
ir noraidīts.

72. Domes sēdē drīkst runāt tikai 
tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. 
Priekšroka uzstāties debatēs ir tam de-
putātam, kurš rakstiski iesniedzis priekš-
sēdētājam priekšlikumu piedalīties de-
batēs.

73. Ziņotājam ir tiesības uz galavār-
du pēc debatēm.

74. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir 
kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes 
priekšsēdētājam pirms balsošanas re-
zultātu paziņošanas, pretējā gadījumā 
balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

75. Balsošanas rezultātus paziņo 
domes priekšsēdētājs.

76. Ja balsošana notiek ar balso-
šanas zīmēm, tad no deputātiem tiek 
ievēlēta balsu skaitīšanas komisija ne 
mazāk kā 2 cilvēku sastāvā. Šajā gadī-
jumā balsu skaitīšanas komisija balsu 
skaitīšanas rezultātus iesniedz domes 
priekšsēdētājam, kurš paziņo balsoša-
nas rezultātus.

77. Pašvaldības deputāts, kurš ir 
piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir 
izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis 
pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt 
tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. 

Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms 
protokola parakstīšanas, ir pievienojami 
protokolam. Personas, kuras ir balsoju-
šas pret priekšlikumu, nav atbildīgas par 
pieņemto lēmumu.

78. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
(izņemot konfidenciālos jautājumos) un 
protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas 
pieejamību nodrošina domes Lietvedī-
bas nodaļa.

79. Deputātiem ir tiesības iepazīties 
ar domes sēdes protokolu un piecu die-
nu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par 
to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas 
netiek izteiktas, tad deputāts nevar pra-
sīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds 
nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības 
prasīt protokola apstiprināšanu nākama-
jā domes kārtējā sēdē.

80. Lietvedības nodaļa pēc domes 
sēdes sagatavo un deputātiem dara brī-
vi pieejamas sēžu protokola un tam pie-
vienoto lēmumu kopijas.

81. Deputātam ir tiesības iesniegt 
pieprasījumus un iesniegumus. Tos ie-
sniedz domes Lietvedības nodaļā. De-
putātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā 
domes sēdē un pieņemts lēmums par 
to izpildes organizēšanas kārtību. Atbil-
de uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs 
darba dienu laikā, bet, ja atbildes saga-
tavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad 
atbilde jāsniedz ne ilgāk kā septiņu die-
nu laikā, par to paziņojot iesniedzējam 
trīs dienu laikā no iesnieguma saņemša-
nas.

82. Pašvaldības saistošos noteiku-
mus triju dienu laikā pēc parakstīšanas 
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai izvērtēšanai un at-
zinuma sniegšanai. Saistošos noteiku-
mus publicē Varakļānu novada interneta 
mājaslapā www.varaklani.lv un tie stājās 
spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteik-
tajā kārtībā. Pieņemtie saistošie noteiku-
mi ir brīvi pieejami pašvaldības domes 
ēkā un pagastu pārvaldēs. 

83. Ja pašvaldības dome ir pieņē-
musi administratīvo aktu, kas var skart 
trešo personu likumīgās tiesības un inte-
reses, tad šo personu informēšanai par 
pieņemto administratīvo aktu pašval-
dības domes priekšsēdētājs vai admi-
nistratīvā akta projekta izstrādātājs var 
ierosināt informāciju par tā pieņemšanu 
publicēt Varakļānu novada interneta mā-
jaslapā www.varaklani.lv.

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA 
UN IESNIEGUMU
IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

84. Domes priekšsēdētājam divas 
reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemša-
nas laiki Pieņemšanas laikiem ir jābūt 

norādītiem domes informatīvajā stendā 
un Varakļānu novada interneta mājasla-
pā www.varaklani.lv. Domes priekšsēdē-
tājam vai priekšsēdētāja vietniekam un 
novada izpilddirektoram vismaz vienu 
reizi mēnesī ir iedzīvotāju pieņemšana 
novada pagastu pārvaldēs, par ko infor-
mācijai ir jābūt norādītai pagasta pārval-
des informatīvajā stendā.

85. Domes deputāti iedzīvotāju pie-
ņemšanas laikus nosaka paši, par ko in-
formācija iegūstama domes Lietvedības 
nodaļā. Deputāti par iedzīvotāju pieņem-
šanas laiku informē domes priekšsēdē-
tāju.

86. Domes administrācijas darbi-
niekiem iedzīvotāju pieņemšanas laiku 
nosaka izpilddirektors. 

87. Par pašvaldības oficiālo doku-
mentu vai apliecinātu to kopiju izsnieg-
šanu pašvaldība var iekasēt nodevu sa-
skaņā ar likumu „Par nodokļiem un no-
devām” un apstiprinātiem saistošajiem 
noteikumiem.

88. Iesniegumu, sūdzību un priekšli-
kumu reģistrēšanu organizē Lietvedības 
nodaļa. Aizliegta dokumentu nodošana 
tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam 
vai pašvaldības institūcijai bez reģistrā-
cijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu 
virzība pašvaldības struktūrvienībās un 
citās institūcijās nosaka domes izdoti 
iekšējie normatīvie akti. 

89. Mutvārdos izteiktos iesniegu-
mus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz 
tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, 
darbinieks, kas tos pieņem, noformē 
rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, 
dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro 
tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas 
noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida 
iesniegumiem.

90. Saņemot anonīmu iesniegumu 
vai iesniegumu, kura noformējums neat-
bilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā 
pašvaldības darbinieka pienākums ir 
to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai. 
Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā 
amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku 
virzību. Ja pašvaldības darbinieks, kurš 
izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda 
dienesta ziņojumu un par to informē tie-
šo vadītāju. 

91. Izskatot iesniegumu, iegūt in-
formāciju ir attiecīgās pašvaldību insti-
tūcijas vai amatpersonas pienākums, 
izņemot normatīvos aktos noteiktos 
gadījumus, kad informācijas iegūšana 
ir personas pienākums. Persona pēc 
iespējas piedalās informācijas iegūšanā 
un izvērtēšanā.

92. Ikvienai personai ir tiesības iegūt 
informāciju par viņa iesnieguma virzību 
pašvaldības institūcijās un tiesības ie-

turpinājums no 20  lpp.
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sniegt iesniegumam papildinājumus un 
precizējumus.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
KĀRTĪBA

93. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdz-
dalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes 
jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas 
noteikti šajā nolikumā vai citos norma-
tīvajos aktos, ar pašvaldības domes lē-
mumu visā pašvaldības teritorijā vai tās 
daļā, var tikt organizētas publiskā ap-
spriešana. Publiskā apspriešana jārīko:

93.1. par pašvaldības administratī-
vās teritorijas robežu grozīšanu;

93.2. par pašvaldības attīstības 
programmām un projektiem, kas būtiski 
ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

93.3. ja būvniecība būtiski ietekmē 
vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves aps-
tākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

93.4. citiem normatīvos aktos no-
teiktajiem jautājumiem.

94. Pašvaldības dome var pieņemt 
lēmumu rīkot publisko apspriešanu par 
citiem jautājumiem, kas nav minēti šā 
nolikuma 93. punktā, izņemot jautāju-
mus, kas:

94.1. saistīti ar amatpersonu iecel-
šanas vai atcelšanas un citiem personā-
la jautājumiem;

94.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai 
juridisku personu, it sevišķi administra-
tīvu aktu;

94.3. saistīti ar valsts pārvaldes funk-
ciju īstenošanu;

94.4. budžetu un nodokļu maksāju-
mu atbrīvojumiem;

94.5. ir citu publisko institūciju kom-
petencē.

95. Par publiskās apspriešanas rī-
košanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
attiecīga ierosinājuma saņemšanas at-
tiecīgās pašvaldības dome var lemt:

95.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu 
iniciatīvas;

95.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas;

95.3. pēc pašvaldības domes 
priekšsēdētāja iniciatīvas;

95.4. citos likumā noteiktos gadīju-
mos.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā 
apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā 
pieci procenti no attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā 
kārtībā vēršas pašvaldības domē. Šajā 
nolikumā noteiktā publiskās apsprieša-
nas kārtība nav piemērojama attiecībā 
uz publisko apspriešanu, kas tiek orga-
nizēta Būvniecības likumā paredzētajos 
gadījumos.

96. Publiskās apspriešanas rezul-
tātiem ir konsultatīvs raksturs.

97. Iesniedzot ierosinājumu publis-
kās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

97.1. tās datumu un termiņus;
97.2. paredzamā jautājuma iespēja-

mo formulējumu;
97.3. publiskās apspriešanas rezul-

tātu aprēķināšanas metodiku;
97.4. publiskās apspriešanas lapas 

formu;
97.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, 

kuriem jāpiedalās publiskajā apsprieša-
na, lai publisko apspriešanu uzskatītu 
par notikušu.

Par publiskās apspriešanas rīkoša-
nu un rezultātu apkopošanu atbildīgs 
ir pašvaldības izpilddirektors, kura pie-
nākums ir nodrošināt pausto viedokļu 
apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā 
informatīvu ziņojumu par apspriešanas 
rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto do-
mes lēmumu, kurā izmantoti publiskās 
apspriešanas rezultāti. 

ADMINISTRATĪVO AKTU 
APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

98. Domes izpildinstitūcijas, tās 
struktūrvienības, iestādes un amatper-
sonas var izdot administratīvos aktus 

Paskaidrojuma raksts Varakļānu novada domes 
25.07.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Saistošo noteikumu projekts „Varakļānu novada 
pašvaldības nolikums”” ir sagatavots pamatojo-
ties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 1. punktu un 24. pantu. Kopš iepriek-
šējā pašvaldības nolikuma spēkā stāšanās ir 
notikuši grozījumi likumdošanas aktos, kas ietek-
mē pašvaldības nolikuma saturu, ir mainījušies 
iekšējie normatīvie akti pašvaldībā, uz kuriem ir 
atsauces nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Kopš iepriekšējā pašvaldības nolikuma spēkā 
stāšanās (apstiprināts 15.07.2009.)  ir notikuši 
grozījumi likumdošanas aktos, kas ietekmē paš-
valdības nolikuma saturu; ir mainījušies iekšējie 
normatīvie akti pašvaldībā, uz kuriem ir atsauces 
nolikumā. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms

7. Cita informācija Nav 

autonomās kompetences un domes de-
leģētos jautājumos.

99. Šā nolikuma 98. punkta kārtībā 
izdotos aktus var apstrīdēt domē, iesnie-
dzot iesniegumu domes Lietvedības no-
daļā.

100. Domes izdotus administratīvos 
aktus var pārsūdzēt Administratīvajā ra-
jona tiesā.

101. Ja persona apstrīd administra-
tīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos 
zaudējumus vai personisko kaitējumu, 
arī morālo kaitējumu, tad par to lemj 
pašvaldības dome.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

102. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstī-
šanas, un ir brīvi pieejami pašvaldības 
domes ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī 
publicēti pašvaldības interneta vietnē.

103. Ar šo saistošo noteikumu stā-
šanos spēkā, spēku zaudē 15.07.2009. 
Varakļānu novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 1 „Varakļānu novada paš-
valdības nolikums”.

M. Justs
Varakļānu Domes priekšsēdētājs
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Pārdod 4-istabu dzīvokli 
Varakļānos –101m2, 3. stāvs, lodžija, 

2 vannasistabas, drēbju istaba.
T. 29483653

Bioloģiskā saimniecība lēti pārdod: 
lopbarības, sēklas, pārtikas kartupeļus 
un dārzeņus – burkānus, bietes, sīpo-

lus. Iespējama piegāde.
T. 29480554 – Ivars, 26306703 – Ilga

Pārdod stiepļu pinuma žogu – 
4 ruļļi (10 m) Ls 10,00 rullis.

T. 20073431

Pārdod privatizētu 3-isatabu dzīvokli 
Varakļānos. Pirmais stāvs, plašs, 

gaišs, divas lodžijas, pagrabs.
Par cenu vienosimies.

T. 27810131

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

Saudzējiet šo mīlas gaismu,
Visi patiesi to vēl.
Lai tā, arī vētrai dunot,
Sirdīs gaiši, gaiši kvēl..

Jūnijā – Evija Dzenīte un Leonards 
Latkovskis 

Varakļānu Romas katoļu baznīcā 
noslēgtās laulības

Jūlijā – Inese Mičule un Kaspars 
Mozga 
Dace Svalbe un Ivars Igolnieks
Monta Kukaine un Dzidzis Siliņš

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.
 (Ā. Āre)

Jūnijā
Sveicam Viku Rēzi 
ar dēla Kaspara Gabriela dzimšanu!

Jūlijā
Sveicam:
Ievu Melni-Mežajevu un Arni 
Mežajevu ar dēla Armanda 
dzimšanu!
Diānu Krupennikovu un Aigaru 
Silavnieku ar meitas Esmeraldas 
dzimšanu!

Un tā mēs aizejam pa vienam,
Tik klusi, pēkšņi un uz mūžu
Bez ceļa atpakaļ – pavisam,
Smilts klājas pāri visam.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 

par aizgājušajiem

jūnijā:
Varakļānu pagastā
Tekla Kroiča – 93

Varakļānu pilsētā
Velta Griškova – 54
Marija Mikule – 54
Murmastienes pagastā
Zoja Vasiļkova – 66

jūlijā:
Varakļānu pagastā
Veronika Bračka – 84
Vladislavs Ozoliņš – 87
Jānis Teilāns – 83
Varakļānu pilsētā
Anna Valujeva – 89
Veronika Rinkeviča – 90
Murmastienes pagastā
Intars Pīternieks – 35
Anna Arklone – 88

Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas 
pusi
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bij,
Vien paliek atmiņa ar mīlestības 
vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu 
ligzdu vij.    
 /J. Jaunsudrabiņš/ 

 
Izsaku sirsnīgu pateicību Vidze-

mes slimnīcas talantīgajai ārstei nei-
roloģei Ilzei Āzenai,  Madonas slimnī-
cas Terapijas nodaļas kolektīvam un 
Varakļānu novada Stirnienes feldšeru 
punkta vadītājai Annai Klušai.

Jūsu profesionalitāte, iejūtība un 
cilvēcība ļāva man ilgus gadus dzīvot 
mātes mīlestībā.

Mīļš paldies Stirnienes Romas 
katoļu baznīcas draudzes  priesterim  
Rolandam Abrickim, ērģelniecei Ievai 
Zepai un  visiem baznīcas kora dzie-
dātājiem par skaisto un aizkustinošo 
manas māmiņas Veronikas Bračkas 
aizvadīšanu mūžībā.

Pateicos saviem radiem, ģimenes 
draugiem, kolēģiem Valsts kancelejā 
un visiem labajiem cilvēkiem Stirnie-
nē, kuri bija klāt vai domās ar mani 
šajā skumju brīdī.

Cieņā, Antons Bračka              

Tu esi katram viena,
Tomēr tikai viena, 
Pie kuras kā pie saules 
bērni turas klāt. 
Un tāpēc ir tik grūti, 
Zaļām skujām birstot, 
Uz mūžu smagai zemei
Tevi atdot, māt! 

Kad dārzi pilni  ziediem un atnākušo 
sāpi izraud sveces, sērojam kopā ar 
Māri un viņa ģimeni, tuviniekiem 

MĀMIŅU mūžībā pavadot.
Murmastienes klubiņa „Atvasara” 

senioru padome
Ir viena diena dzīvē dārga,
Ko māte dāvāja no sirds, 
Lai Laimas māte Tevi sargā, 
Lai prieks un veselība ceļā 
mirdz...

                /A. Vējāns/

Sirsnīgi sveicam 
Brigitu – Edīti Bārbali 

skaistajā jubilejā! Vēlam 
veselību, izturību arī 

turpmākajos gados, cepot 
garšīgo maizīti, kas citiem 

spēku dod! 

Pensionāru klubiņa 
„Atvasara” padome

Jauna ģimene vēlas īrēt 2 vai 3 
istabu dzīvokli ar centrālapkuri.

T. 28870357, 22059118
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
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