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1. Saistošo noteikumu Nr. 4 
„Grozījumi 25.01.2018. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu no-
vada pašvaldības 2018. gada budže-
tu”” apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem un nodokļa piemērošanu 
Varakļānu novadā” apstiprināšana.

3. Par grozījumiem 30.03.2017. 
apstiprinātajos noteikumos „Kārtība, 
kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglī-
tojamie Varakļānu pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Sprīdītis””.

4. Par Varakļānu novada paš-
valdības izglītības iestāžu audzēkņu 
uzturēšanas izmaksām.

5. Par Varakļānu novada kultū-
ras pasākumu ieejas maksas apstip-
rināšanu.

6. Par pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu nodošanu atsavi-
nāšanai.

7. Par nekustamā īpašuma „Ro-
zes” sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma 
„Laukmaļi” sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Tau-
kuļi 1” sadalīšanu.

10. Par zemes ierīcības projekta 
„Kalveiši” apstiprināšanu.

11. Par zemes nomu.
12. Par nedzīvojamo telpu 

nomu.
13. Par adreses piešķiršanu un 

adreses maiņu.
14. Par ēkas Miera ielā 12, Vara-

kļāni, galvenā lietošanas veida mai-
ņu.

15. Par dienesta dzīvokļa īres lī-
guma pagarināšanu.

16. Par sociālo dzīvokļu īri.
17. Par godalgas piešķiršanu.
18. Par naudas balvas piešķirša-

nu nozīmīgā dzīves jubilejā.
19. Par noteikumiem „Par brauk-

šanas maksas atvieglojumiem un 
transporta izdevumu segšanas kār-
tību izglītojamajiem Varakļānu nova-
dā”.

20. Par pagaidu dzīvojamās tel-
pas piešķiršanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Ir uzsākta jauna apkures sezo-
na. Mazliet citādi, kā bija plānots un 
cerēts. Šobrīd tiek realizēts projekts 
„Energoefektivitātes paaugstināšana 
„Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uz-
ņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu 
mājā”, kura ietvaros tiks uzstādīti divi 
1,5 MW šķeldas automātiskie apku-
res katli ar kustīgo skrēperu sistē-
mas grīdu. Katlu maiņa Jaunatnes 
ielas 2a katlu mājā ir iekavējusies 
dažādu iemeslu dēļ, galvenokārt bi-
rokrātiskā procesa ietekmē. Tomēr 
viss tiek darīts, lai tuvākajā laikā kat-
lu maiņa notiktu un apkures sezona 
turpinātos jau ar jaunajām iekārtām. 
Apkures tarifs kopš 2008. gada nav 
mainīts, bet patēriņa cenas ir augu-
šas vairākkārtēji. Ir cēlušās cenas 
degvielai, elektrībai, malkai, minimā-
lā alga valstī ir divkāršojusies, līdz ar 
to uzņēmumam jārod citas iespējas, 
kā nodrošināt kvalitatīvu siltumapgā-
di. Noslēdzoties 2018./2019. gada 
apkures sezonai, Varakļānu „Dzīvok-
ļu komunālais uzņēmums” SIA būs 
spiests veikt apkures tarifa pārrēķi-
nu, tomēr pastāv cerība, ka projekta 
realizācijas gadījumā izmaksas būs 
krietni zemākas, kā pie esošā mo-
deļa, kad tiek nodrošināts siltums no 
trim katlu mājām. 

Uzņēmuma vārdā vēlētos teikt 

Par komunālajiem 
pakalpojumiem

„Paldies” godprātīgajiem maksātā-
jiem par savlaicīgu rēķinu apmaksu, 
tomēr parāds, ko klienti nav samak-
sājuši par saņemtajiem pakalpoju-
miem, sastāda EUR 157 830,14, kas 
neveicina uzņēmuma sekmīgu attīstī-
bu. Kopš 2018. gada sākuma parādu 
summa no patērētāju puses ir sama-
zinājies par nepilniem 28 tūkstošiem 
eiro regulāras darbības rezultātā – zi-
ņojot brīdinājuma kārtā, sadarbojo-
ties ar parādu piedziņas fi rmu, tiesu 
izpildvaru. Noteikti darbs pie parādu 
piedziņas neapstāsies, bet vēl vairāk 
pastiprināsies, tāpēc aicinām veikt 
savlaicīgi rēķinu apmaksu, negaidot 
uzaicinājumu no trešajām personām. 

Vēl joprojām pastāv domstar-
pības starp ūdens patērētājiem un 
uzņēmumu par lielo dzeramā ūdens 
starpību, ko katru mēnesi nākas 
maksāt visiem daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo namu iedzīvotājiem. Atgādinu, 
ka ūdensskaitītāju rādījumi jānodod 
katra mēneša PĒDĒJĀ DIENĀ, kā 
arī  aicinu būt vērīgiem un sekot līdzi 
kopējām ūdensvadu un kanalizāci-
jas tīklu komunikācijām, tas izslēgtu 
lielās starpības aprēķinu un pārpra-
tumus iedzīvotāju vidū par neskaidri 
izveidojušos starpību. 

Gunta Āboliņa,
Namu pārzine

Varakļānu novada pašvaldība ir īste-
nojusi projektu „Infrastruktūras sakārto-
šana sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
juma izveidei Varakļānos”.  Projekta  Nr. 
16-05-AL23-A019.2102-000001.

 Projekta  mērķis bija   pārbūvēt un 
aprīkot Varakļānu novada pašvaldības 
īpašumā esošo ēkas daļu pilsētas centrā 
– Rīgas ielā 4, lai sadarbībā ar uzņēmēju 
izveidotu sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu – kafejnīcu. Projekts tika uzsākts 
2016. gadā ar tehniskā projekta izstrādi, 
iepirkumu veikšanu būvniecībai un būv-

Īstenots projekts „Infrastruktūras sakārtošana 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei 

Varakļānos”  

niecības darbiem.  Būvniecības darbus 
veica Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA.  Projekts tika īstenots 
kā kopprojekts, kura dalībnieki ir Vara-
kļānu novada pašvaldība un IK „Upmalas 
pīlādži”. Pašvaldība ir veikusi pārbūves 
darbus, iegādājusies pamatlīdzekļus un 
uzņēmējs drīzumā atvērs telpas kafejnī-
cas apmeklētājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 
101 183,57 euro (ieskaitot PVN), attieci-
nāmās izmaksas 41 637,02 euro, publis-
kais fi nansējums 24 982,21 euro.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Karavīru meklēšanas vienība 
„Leģenda” Stirnienē

Sabiedriskā organizācija „Leģen-
da” nodarbojās ar I un II Pasaules 
karos kritušo un bezvēsts pazudušo 
karavīru mirstīgo palieku meklēšanu, 
reģistrēšanu un pārapbedīšanu. 

Organizācijas pirmsākumi meklēja-
mi 1995. gadā, kad militārais arheologs 
Tālis Ešmits sabiedrībā centās aktualizēt 
jautājumu par Otrā pasaules karā kritušo 
un bezvēsts pazudušo karavīru mirstīgo 
palieku meklēšanu, atrašanu, pārapbedī-
šanu un reģistrāciju. 1997. – 1999. gadā 
cits militārais arheologs Viktors Duks 
neveiksmīgi centās atrast organizāciju, 
kurai uzrādīt viņa īpašumā esošos ne-
reģistrētos Otrā pasaules kara brāļu ka-
pus. Ne Latvijas Aizsardzības ministrijai, 
ne Latvijas brāļu kapu komitejai, ne arī 
Krievijas un Vācijas vēstniecībām nebija 
nekādas pieredzes, kā risināt šāda veida 
jautājumus. 

Viktors Duks: „Tajā laikā es sapratu, 
ka šī ir milzīga problēma, kuru neviens 
nerisina. Mežos, purvos, māju pagalmos 
ir aprakti tūkstošiem nezināmo karavīru, 
kuri nevienam nav vajadzīgi.”

Visa organizācijas darbība balstās 
uz nostāstiem un atmiņām, kas bieži 
vien jau pirmsākumos ir kļuvušas leģen-
du cienīgas, bet ir arī tādi notikumi, kas 
ar gadiem ir kļuvuši leģendāri – bagātīgi 
izpušķoti un līdzinās varoņpasakai. Otr-
kārt, viss ar ko nodarbojas militārais ar-
heologs, ir saistīts ar karu, bet karā, kā 
pasaule atzinusi, dzimst varoņi, un tikai 
varoņi rada leģendas... 

Darbības pirmsākumos gada laikā 
tika pārapbedīti 10 – 15 Sarkanās ar-
mijas karavīri, bet atrastie vācu armijas 
karavīri tika nodoti Vācu tautas apvie-
nībai http://www.volksbund.de/helfen/
spendenhelfen.html (kas līdz 2010. ga-
dam Latvijā aktīvi veica vācu karavīru 
kapu meklēšanu un pārapbedīšanu). 
Vēlākajos gados ziņas par organizācijas 
darbību izplatījās arī starp citiem Latvijas 
militārajiem arheologiem, kas sāka no-
dot atrastos Sarkanās armijas karavīrus 
Leģendai. Organizācijas līderis ir Tālis 
Ešmits, kurš arī uzņēmās atbildību par 
karavīru mirstīgo palieku reģistrāciju un 
pārapbedīšanas organizāciju. Pateico-
ties tam, ka sākot ar 2000. gadu Latvijā 
militārās arheoloģijas kustība un karavī-
ru mirstīgo palieku jautājums tika risināts 
operatīvi un atbilstoši vispārcilvēciska-
jām vērtībām,  Legenda ieguva autoritāti 
arī vācu tautas apvienības organizācijā, 
kas tai piešķīra tiesības veikt arī vācu ka-
ravīru ekshumāciju. 

Ilgus gadus Leģendā ir bijis ierobe-
žots biedru skaits, tas izskaidrojams ar 
to, ka militārā arheoloģija ir saistīta ar 
sprādzienbīstamo priekšmetu atraša-
nu, un tāpēc, lai mazinātu risku organi-
zācijas rindās uzņemt biedrus, kas šos 
priekšmetus uzskata par „suvenīriem” 
vai nevainīgiem kolekcijas priekšme-
tiem, bija pieņemts lēmums jaunus 
biedrus organizācijā neaicināt. Otrkārt, 
organizācijas nerakstītais likums vēstī 
par to, ka racēji, kuri militāro arheoloģiju 
uzskata par komerciju, nedrīkst būt or-
ganizācijas biedri. Neskatoties uz to, ka 
ilgus gadus biedru skaits palika nemai-
nīgs, organizācijas no pašiem pirmsāku-
miem ir starptautiska, jo katru gadu tiek 
organizēta vairāku dienu ekspedīcija, 
kur apvienojas Lielbritānijas un Zviedri-
jas militārie arheologi, kā arī organizācija 
regulāri uztur saites ar Krievijas militārās 
arheoloģijas pārstāvjiem. 

Katru gadu maija sākumā organi-
zācija Leģenda ar Krievijas vēstniecības 
atbalstu un, sadarbojoties ar sabiedris-
kajām organizācijām, Ropažu brāļu ka-
pos veic pārapbedīšanas rituālu. Vācu 
armijas karavīru pārapbedīšana notiek 
vienu reizi gadā – Saldus vai Rīgas vācu 
karavīru brāļu kapos. 

Pēc militāro arheologu statistikas – 
no katriem100 atrastajiem konkrētās ar-
mijas karavīriem tiek atpazīti 10 karavīri 
no sarkanās armijas un 80 no vācu armi-
jas. Kāpēc tik graujoša statistika? Sarka-
nās armijas karavīriem nebija identifi kā-
cijas žetonu, bet gan tikai papīra karavīru 
grāmatiņa, kas līdz mūsdienām nav sa-
glabājusies, tāpēc 99% par identifi kāciju 
kalpo karavīru apbalvojumi, kas Sarka-
nās armijas pusē bija numurēti. Vācu ar-
mijas karavīri lietoja četru materiāla vei-
da identifi kācijas žetonus (dzelzs, cinka, 
alumīnija, nerūsējošā tērauda). 

Veicot karavīru ekshumāciju, bieži 
tiek atrastas viņu personīgās mantas – 
identifi kācijas žetoni, cēlmetāla zobu 
protēzes, apbalvojumi, kuloni vai dažādi 
gredzeni. Šis apstāklis ir viens no tiem, 
kāpēc Leģenda masveidīgi nepaplaši-
nāja savas biedru rindas, jo Leģendas 
biedru princips ir un būs: „Dievs nav 
mazais bērns... viņš visu redz...”. 

Ja tiek atpazīts Sarkanās armijas ka-
ravīrs un tiek atrasti viņa radinieki, kuri 
izrāda interesi, karavīra apbalvojumi un 
personīgās mantas tiek atdoti radinie-
kiem. Gadījumā, ja Sarkanās armijas 
karavīrs tiek identifi cēts, bet radinieki 
nav pieteikušies, visi apbalvojumi nonāk 

Krievijas vēstniecībā, kas vēlāk tos no-
dod kara muzejā Poklonnaja Gora... Tas 
tiek darīts divu iemeslu pēc – lai kritušo 
karavīru apbalvojumi nenonāktu melna-
jā tirgū un lai organizācijai nepārmestu, 
ka tā ir piesavinājusies citu militāro ar-
heologu atrastos apbalvojumus. 

Visas vācu karavīru personīgās 
mantas tiek nodotas Vācu tautas orga-
nizācijai. Pamatojoties uz Vācijas likumu 
par personas datu aizsardzību – nekad 
un ne pie kādiem apstākļiem organizā-
cija Leģenda nekad nav informēta par 
atrasto karavīru mirstīgo atlieku tālāko 
likteni.

Meklēšanas procesā tiek izmantoti 
metāla detektori, jo pēc metāla priekš-
metu koncentrācijas (karavīru jostu 
sprādzēm, pogām u.t.t) tad arī nosaka 
apbedījumu vietas un sprādzienbīstamu 
priekšmetu iespējamību.

Pavasarī organizācija Leģenda sa-
ņēma informāciju par daudziem karavīru 
apbedījumiem Stirnienes apkaimē. Iero-
doties tika pārbaudītas vairākas iespēja-
mās vietas – mežos, tīrumos, laukmalēs. 
1944. gada augustā te risinājās ļoti sma-
gas kaujas, arhīvos ir ziņas par 57 bo-
jāgājušajiem un pazudušajiem vērmahta 
karavīriem un par 95 padomju armijas 
karavīriem un 17 bezvēsts pazuduša-
jiem. Veicot izrakumus pēc nostāstiem, 
tika atrasts apbedījums ar 15 bezvēsts 
pazudušajiem sarkanās armijas karavī-
riem no Pleskavas apgabala, kā arī vai-
rāki sprādzienbīstami priekšmeti. Darbi 
turpināsies, dažas vietas vēl jāprecizē. 

Pateicamies Stirnienes iedzīvotā-
jiem par izrādīto cieņu kritušo karavīru 
piemiņas saglabāšanai un palīdzību 
viņu atrašanā. Aicinām ziņot organi-
zācijai Leģenda, ja arī citur apkaimē ir 
konkrēti zināmas vietas vai nostāsti par 
Pasaules karos kritušo karavīru apbedī-
jumu vietām.

Organizācijas „Leģenda” aktīvisti
Tālis Ešmits 22824775, 
viktors.duks@inbox.lv

Stirnienes baznīcā svētdien, 
4. novembrī, 13.00 sv. Mise par 

visiem kritušajiem karavīriem 
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15. oktobrī savu 100. dzimšanas dienu svinēja HELĒNA ČEVERE. Viņa dzimusi  
un visu mūžu dzīvojusi Kanču sādžas Kupču mājās. Kopā ar māsu un diviem brāļiem 
viņi kopuši saimniecību un strādājuši dažādus lauksaimniecības darbus. Viens brālis 
kara laikā kritis, vecāki, māsa un otrs brālis Dieva mierā atdusas Cauņu kapos. Helēna 
izaudzinājusi un izskolojusi māsas meitu. Visu mūžu bijusi mīlīga, labsirdīga, atsaucīga, 
dziļi ticīga.

Savā darbīgajā mūžā Helēna turējusi godā latviskās tradīcijas un tikumus, brīvajā 
laikā adot, tamborējot, izšujot, veidojusi savu tautu tērpu. Pēdējos 14 gadus dzīvo Bar-
kavas pansionātā, ir pateicīga par sirsnīgo un rūpīgo aprūpi. Ik svētdienu ar nepacietību 
gaida ciemos labsirdīgo attālo radinieci Venerandu Tropiņu.

Sirsnīgs sveiciens lielajā jubilejā!
Aina Jaunzeme, Evitas Caunes foto

Vienā gadā ar Latviju

10. novembrī plkst. 12.00 • 
piemiņas brīdis Lāčplēša ordeņa 
kavalieru atdusas vietā Kapinieku 
kapos

17. novembrī plkst. 15.00 Valsts • 
svētku koncerts 

Stirnienes TN 
NOVEMBRĪ

Stērnīnes draudzē
21. oktobrī 13.00 sv. Mise
28. oktobrī 13.00 sv. Mise
1. novembrī Vysu Svātū dīna
13.00 sv. Mise, procesija un aizlyugums 
par myrušajim 
14.30 kūpeigō draudzes psalmu dzīdōšona 
2. novembrī myrušū pīmiņas dīna
11.00 kūpeigō draudzes psalmu dzīdōšona 
13.00 sv. Mise, procesija un aizlyugums 
par myrušajim 
4. novembrī 13.00 sv. Mise par vysim 
krytušajim karaveirim
11. novembrī 13.00 sv. Mise
18. novembrī 13.00 sv. Mise
20. novembrī 10.30 sv. Mise pansionātā
28. novembrī 13.00 sv. Mise, Krystus 
Karaļa svātki

23. oktobrī durvis vērs 
„Kafejnīca Grāmatnīca”

 Mūsu adrese – Rīgas ielā 4. Šajā vie-
tā daudzus gadus atradās grāmatu veikals, 
kas arī iedvesmoja radīt šo nosaukumu, 
logo un interjeru.

Ceram, ka varakļāniešiem un Vara-
kļānu viesiem būsim vieta, kur ieturēt 
gardu mal   , izdzert tasī   karstas kafi jas, 
atpūs  es ar draugiem un ģimeni vai izlasīt 
neaizmirstamu grāmatu.

Sākotnējais darba laiks:
P., O., T., C. 11:00 – 19:00
P., S. 11:00 – 22:00
Sv. 11:00 – 18:00

Mums var sekot līdz Facebook kontā. 
Informācija un banketu pieteikšana 
22443812.
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No šā gada 18. oktobra līdz 22. novem-
brim būs atvērta LAP 4. pasākuma „Iegul-
dījumi materiālajos aktīvos” 5. kārta. Lauk-
saimnieki varēs pieteikties atbalsta saņem-
šanai trīs investīciju atbalsta pasākumos:

4.1. „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās „5. kārtā pieejamais publiskais 
fi nansējums ir 75 miljoni EUR lauksaimnie-
kiem un lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvajām sabiedrībām 7,5 milj. EUR;

4.2. „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” 
publiskais fi nansējums 30 milj. EUR;

4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaim-
niecības un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā”publiskais fi nansējums 13,5 
milj. EUR.

4.1. pasākumā fi nansējums ir sadalīts 
pēc reģionalizācijas principa, ko var redzēt 
LAD mājaslapā. 4.2. pasākuma mērķis ir 
paaugstināt lauksaimniecības produktu 
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu 
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspē-
jīgas kooperācijas attīstību un inovāciju 
ieviešanu uzņēmumos. 4.3. pasākumā 
pieejamais  publiskais fi nasējums fi ziskām 
personām, lauku saimniecībāmun pašvaldī-
bām, kur mērķis ir uzlabot lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūru.

Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vai-
rākas izmaiņas. Lai veicinātu investīciju ie-
guldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas 
pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papil-
du atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju 
izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ven-
tilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei 
lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. At-
balsta intensitāte būs 20% – 70% atkarībā 

BŪS PIEEJAMS FINANSĒJUMS PASĀKUMĀ 
„IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS”

Lauksaimnieki saņems 
lielākus avansa 
maksājumus

Zemkopības ministrija šovasar 
vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā 
ar priekšlikumu Latvijas lauksaimnie-
kiem atļaut izmaksāt vienotā platību 
maksājuma avansa izmaksu lielākā 
apmērā, nekā paredz regula. Tas bija 
nepieciešams, lai mazinātu lauksaim-
nieku fi nansiālās grūtības, ko radīja 
šīs vasaras pārmērīgais sausums un 
lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi 
visā Latvijā. Eiropas Komisija 1. oktob-
rī pieņēma lēmumu atkāpties no regu-
las pierastās avansa maksāšanas kār-
tības un atļaut vairākām dalībvalstīm, 
arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa 
maksājumus. Tādēļ Lauku atbalsta 
dienests no 16. oktobra veiks pirmās 
vienotā platību maksājuma avansa iz-
maksas, pēc tam izmaksājot avansa 
maksājumu arī bioloģiskajām saim-
niecībām un apgabaliem, kuros ir da-
bas vai citi specifi ski ierobežojumi. 

Lauksaimnieki saņems 70 pro-
centus no vienotā platību maksājuma 
un 85 procentus no maksājuma par 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifi ski ierobežojumi, un arī 85 pro-
centus no bioloģiskā maksājuma. 

Vienotā platību maksājuma fi nan-
sējums 2018. gadā, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu, ir palielinājies par 10 
procentiem, un provizoriskā atbalsta 
likme būs aptuveni 78 eiro/ha, no ku-
ras avansa maksājumā tiks izmaksāti 
70 procenti, t.i., aptuveni 55 eiro/ha. 
Maksājuma likmes apgabaliem, kuros 
ir dabas vai citi specifi ski ierobežoju-
mi, kā arī bioloģiskajām saimniecībām 
maksājuma likmes šogad būs nemai-
nīgas – tādas, kā bija līdz šim. 

Avansa maksājumu izmaksa tiks 
veikta pakāpeniski. Maksājumus sa-
ņems vispirms tie lauksaimnieki, kuru 
saimniecībās būs pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude. Tālab aicinām 
lauksaimniekus vēlreiz pārliecināties 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, 
vai Lauku atbalsta dienestam ir snieg-
tas visas nepieciešamās atbildes.

_____________________________
Informāciju sagatavoja: 

Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību noda-

ļas vadītāja
tālrunis: 67027070, 

mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

no plānotās investīcijas, saimniecības lielu-
ma un vecuma.

Šajā kārtā ir veikti daži grozījumi MK 
noteikumos nr. 600. Papildus jauns rindoša-
nas kritērijs līdz 20 punktiem, ja tiek būvētas 
vai paŗbūvētas vides prasībām atbilstošas 
kūtsmēslu krātuves.Netiks piešķirti papildus 
rindošanas punkti jaunajiem lauksaimnie-
kiem.Turpmāk jaunas kūts būvniecības ga-
dījumā dzīvnieku skaits netiks ierobežots.

 Investīcijām atbalstu piešķir, ja preten-
dents dzīvnieku novietnē izpilda nosacīju-
mus, kas noteikti normatīvajos aktos par 
īpašajām prasībām piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs. Papildus at-
balsta intensitāte 20% kūtsmēslu krātuves 
būvniecībai vai pārbūvei un piespiedu ven-
tilācijas sistēmas izveidei/pārbūvei.

 Jaunu traktoru un kombainu varēs 
iegādāties, ja iepriekš šajā 2014. – 2020. 
g. periodā tam nav saņemts fi nansējums.
Ja saņemts 2007. – 2013. g. fi nansējums 
par traktoru un tas ir mazāk kā 10 gadi, tad 
30%. Vēl ir palielināts maksimālās būvniecī-
bas attiecināmās izmaksas atbilstoši tirgus 
situācijai. Atbalsta saņēmējiem pirmos trīs 
gadus pēc projekta pabeigšanas nebūs 
jāsniedz uzraudzības atskaites, dienests iz-
mantos publiskās datu bāzes.

Pretendenti par pieteikšanos uz atbal-
stu lūdzu interesēties LLKC Madonas bi-
rojā pie vadītājas Aijas Vīgneres, mob. tālr. 
28675443.

Varakļānu novada lauku attīstības 
konsultante J. Grudule, 

mob. tālr. 26543747

1. oktobrī, saskaņā ar likumu „Par 
valsts pensijām”, Latvijā notika pensiju 
indeksācija. Pensiju indeksācijas mērķis 
ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzī-
bu pret pirktspējas krišanos un panākt to 
vērtības nezaudēšanu. 

Šogad pensiju indeksācijā ir būtisks 
jaunums. No oktobra vecuma pensijām 
ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju in-
deksācijā piemēros lielāku daļu no apdro-
šināšanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem. Līdz šim, veicot 
indeksāciju, tika ņemts vērā faktiskais pa-
tēriņa cenu indekss jeb infl ācija un puse 
no reālā iemaksu algu summas pieau-
guma, bet no šā gada oktobra cilvēkiem 
ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un 
pensijām, kas piešķirtas par darbu kai-
tīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un 

1. oktobrī Latvijā notika pensiju 
indeksācija

smagos darba apstākļos, vecuma pensi-
jas indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 
jau 60 procentiem no algu summas reālā 
pieauguma. Ja darba stāžs cilvēkam ir 40 
un vairāk gadu, tad pensiju indeksēs ar 
patēriņa cenu indeksu un 70 procentiem 
no iemaksu algu summas reālā pieau-
guma. Tātad – jo lielāks būs pensionāra 
darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas 
indeksācija oktobrī. 

„Šī ir iespēja palīdzēt vismazāk 
aizsargātajai sabiedrības daļai, kaut 
nedaudz uzlabojot šo pensionāru lab-
klājību un dzīves kvalitāti. Jo šie cilvēki 
ir nostrādājuši ilgus mūža gadus, bet 
atpūtā devās, kad jaunā pensiju sistē-
ma vēl tikai veidojās. Šiem senioriem 
pensija ir par gandrīz par trešdaļu ma-

turpinājums 6. lpp.



„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada oktobris6

Rīgas Kristus Karaļa draudzes 
koris viesojas Stirnienē. 
Diriģente Valda Tračuma, 
ērģelniece Ingrīda Kalniņa.

Stirnienes 
rudens

Sergejs Jēgers un Ieva Šmite 
pēc koncerta „Mana dvēsele 
gavilē Dievā”.Stirnienes garīgās mūzikas kora „Reversium” grupa Aglonā pirms 

pāvesta Franciska vizītes.

Stirnienes garīgās mūzikas koris „Reversium” labdarības 
koncertā „Es topu samīļots mazliet” Līvānos.

zāka nekā tiem, kas darba gaitas beidza 
vēlāk.  Valstij viņiem ir jānāk pretim. Tam 
kalpo arī no 1. jūlija paaugstinātās pie-
maksas pie pensijas apmēra par vienu 
darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. 
gada 31. decembrim,” uzsvēra labklājī-
bas ministrs Jānis Reirs.

1. oktobrī tika indeksētas pensijas 
un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas ne-
pārsniedz 382 eiro. Tas nozīmē, ka tiks 
indeksēts viss pensijas un atlīdzības ap-
mērs, ja tas nepārsniedz 382 eiro. Savu-
kārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir 
lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu no 

piešķirtās summas – jau pieminētos 382 
eiro. 

Izņēmums ir politiski represētās per-
sonas, personas ar I grupas invaliditāti 
un Černobiļas atomelektrostacijas avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem 
tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Pensionāriem pašiem nekas jāda-
ra nav – pensiju indeksāciju nodrošina 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA) un tā notiek automātiski. Savu 
pensijas apmēru cilvēks var uzzināt 
portālā www.latvija.lv vai vēršoties jeb-
kurā VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/
lv/kontakti/kontaktinformacija).Pensiju 

indeksācija attiecas uz visiem vecuma 
pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas 
pensiju un apgādnieka zaudējuma pen-
siju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas 
vai pārrēķinātas līdz konkrētā gada 30. 
septembrim.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciālists, 64331829, 
egils.zarins@lm.gov.lv

turpinājums 6. lpp.
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Varakļānu linu fabrika
Varakļānu linu fab-

rika vairākus gadu des-
mitus veica tikai linu 
pirmapstrādi. Pagājušā 
gadsimta 60-to gadu 
beigās un septiņdesmito 
gadu sākumā linu fabrikā 
Aleksandra Kuzņecova 
vadībā tika veikta rekons-
trukcija. Pēc tās bija jāor-
ganizē arī linu vērpšana, 
šķeterēšana un šņorīšu 
ražošana.

Linu fabrika nu kļuva 
par Jelgavas uzņēmuma 
„Latvijas lini” fi liāli Vara-
kļānos. Līdz ar to bija va-
jadzīgas plašākas telpas, 
jaunas ražošanas iekār-
tas, darbgaldi u.t.t. Uzbū-
vēja fabrikas ēkai trešo 
stāvu, automašīnu garā-
žu, cementa bloku žogu. 
Protams, bija vajadzīgi jauni speciālisti. 
Latvijā šādus speciālistus nemācīja, tā-
pēc pēc „Latvijas linu” pieprasījuma ar 
valsts norīkojumu Varakļānos ieradās vai-
rāki jauni speciālisti no Rovnas tehnolo-
ģiskā tehnikuma un citiem tehnikumiem. 
Bija papildus vajadzīgi arī strādnieki. Pēc 
rekonstrukcijas fabrikā strādāja vairāk 
kā 200 strādnieku 3 maiņās. Varakļānos 
strādnieku nepietika, tāpēc ar fabrikas 
autobusu uz vienu maiņu strādniekus 
veda arī no Viļāniem.  Strādniekiem bija 
vajadzīgi dzīvokļi, tāpēc „Latvijas lini” bija 
spiesti ķerties pie māju būvēšanas.

Mājas būvēja linu fabrikas strādnieki. 
Linu fabrika iegādājās celtniecības ma-
teriālus (atbilstoši katras mājas projek-
tam). Tā kā speciālas celtniecības brigā-
des nebija, cēla paši fabrikas strādnieki 
darba laikā. Fabrikai nebija ceļamkrāna, 
tāpēc griestu paneļus (vai blokus) varē-
ja likt tikai brīvdienās, jo tikai tad kaimiņu 
uzņēmumi ( Lubānas PMK-3 un kolhozs 
„Latgale”) izpalīdzēja ar ceļamkrānu. Par 
palīdzēšanu PMK šoferiem bija kaut cik 
jāmaksā (kurš gan par velti brīvdienā 
strādās, pie tam vēl citam uzņēmumam). 
Bet „Latgalei” nebija jāmaksā, jo kolhozs 
uz Linu fabrikas lielajiem svariem šad tad 
veda svērt buļļus.

Mājai Pils ielā 32 iedzīvotāji gribēja 
būvēt malkas šķūnīšus. Tie bija vajadzīgi, 
pat nepieciešami. Mājai bija sava kurtuve 
un centrālapkure, bet karstā ūdens sā-
kumā nebija (vēlāk ierīkoja karstā ūdens 
padevi, bet pēc dažiem gadiem pilsēta 
karsto ūdeni vairs nedeva). Katrā vannas 
istabā bija titāns (ar malku kurināms) un 
katrā virtuvē bija malkas plīts. Vairākos 
dzīvokļos tās arī pašlaik tiek lietotas.

Šķūnīšiem celtniecības materiālus at-
veda Linu fabrika (par tiem bija jāmaksā), 
bet šķūnīšus draudzīgi būvēja paši mājas 
iedzīvotāji pēc darba vai brīvdienās.

Mājai Pils ielā 20 būvbedri strādnie-
ki raka ar lāpstām, zemi bēra ratos un ar 
zirgu to aizveda. Madonas rajona avīzē 
toreiz bija raksts par šīs mājas būvēša-
nu un arī fotogrāfi ja. Blakus pantiņš par 
darba veicējiem: „Vaņka, Saška i kabyla 
Maška.” Šo pantiņu un ķēvīti zināja visi 
fabrikas strādnieki. Ar ķēvīti tika apstrā-
dāti ģimeņu mazdārziņi.

Linu fabrikas uzbūvētās mājas: Pils 
ielā 38 (2 dzīvokļi), Pils ielā 36 (2 dzīvok-
ļi), Pils ielā 34 (6 dzīvokļi), Pils ielā 32 (18 
dzīvokļi), Pils ielā 30 (24 dzīvokļi), Rīgas 
ielā 19 (27 dzīvokļi).

Pils ielā 32 pirmajā stāvā 6 dzīvokļos 
bija iekārtota kopmītne jaunajiem speciā-
listiem, trešajā stāvā viens dzīvoklis kā 
dienesta viesnīca.

Linu fabrika aktīvi piedalījās bērnu-
dārza „Sprīdītis” būvēšanā. Bērnudārza 
celtniecības un labiekārtošanas izdevu-
mu pusi apmaksāja Izglītības ministrija, 
otru pusi – Linu fabrika. PMK celtnieki 
tikai pelnīja sev naudu, veikdami celtnie-
cības darbus.

Pagājušā gadsimta deviņdesmita-
jos gados visas dzīvojamās mājas Linu 
fabrika atdeva Varakļānu pilsētas domei. 
Tātad Linu fabrika pilsētas iedzīvotājiem 
ir uzcēlusi 79 dzīvokļus un apmaksājusi 
pusi bērnudārza „Sprīdītis” celtniecības 
un labiekārtošanas izdevumu. Tas ir diez-
gan liels ieguldījums Varakļānu pilsētai.

Pēc O. Kuzņecovas atmiņu stāsta

Linu fabrikas pirmapstrādes strādnieku grupa – Matrjona 
Ivanova, Marija Kuzņecova, Veneranda Briška, Anna 
Suhanova, Paulīna Zahare, Anna Svetlova, Antoņina 

Zinovjeva, Feņa Vdovičenko, Ņina Moroz. 
Fotogrāfēja Ļoša Ļebedevs.

Pieminam 
mūžībā aizgājušos 
septembrī:

Felicija Pekstiņa
Tekla Bernāne
Ņina Šeiniņa
Marija Savicka
Veronika Cvilikovska
Julijanna Pinkule 

Cik grūti noticēt, 
Ka nekad vairs dzīvē mums neiznāks 
ar Tevi parunāt,
Un Tavu smaidu vienkāršu un siltu 
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt. 
                  /I. Mežnora/
Izsakām klusu un patiesu līdzjūtību 

GUNTAI SVILĀNEI un viņas ģimenei, 
māmiņu mūžībā pavadot. 

SIA „Pārtikas veikalu grupa” kolektīvs

Likās, ka tu dzīvot spētu
Vēl trīs mūžus, māmulīt,
Ka tu aiziet nevarētu tur,
Kur tikai klusums mīt.
 /M. Ķempe/

Skumju brīdī esam kopā ar 
LILIJU ZEIMULI, no mammītes uz 

mūžu atvadoties.

LPKS VAKS kolektīvs 

Te paliek pagalms, manu soļu vīts,
Un puķe, kam es sauli dāvājusi.
Mans mūža darbs ir beidzot padarīts,
Kur mīlot, sevi esmu izteikusi.
  /K. Apškrūma/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei 

MAIJAI MĀLNIECEI, 
māmuļu mūžības ceļā pavadot.
Varakļānu vidusskolas skolotāji

Kaut es savu māmuliņu
Caur zemīti sadzirdētu;
Es satītu valodiņu
Kā dzijtiņu kamolā.

Izsakam visdziļāko līdzjūtību 
MAIJAI MĀLNIECEI ar ģimeni, 

māti, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu 
smilšu kalniņā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi
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Musu vesture fotografijas

Kurš gan var pateikt, cik latgalietī zem-
nieka, cik strādnieka, cik mākslinieka? 
Jau ar pirmajiem mūzikas akordiem kājas 
pašas cēlušās dejā mūsu senčiem. Vai ar 
mums var būt savādāk?

Un tā – 1978. gada janvārī, kultūras 
nama direktores Leonoras Stabulnieces 
mudināti, ar prieku sirdī un lielu apņemša-
nos dejot kopā pulcējās dejotāji uz pirmo 
mēģinājumu. Kolektīva vadību uzņēmās 
šarmantā, prasīgā skolotāja Valentīna 
Briška. 1982. gadā vadību pārņēma Marta 
Zepa, 1986. gadā senās balles dejas mācī-
ja Aina Jaunzeme.

No 1988. gada kolektīvu vada Marija 
Madžule. Savas pastāvēšanas 40 gados 
kolektīvs piedalījies visos Dziesmu un deju 
svētkos Daugavas stadionā Rīgā, rajona un 
deju apriņķa skatēs, senioru salidojumos 
Ludzā, Madonā, Limbažos, Kuldīgā, Vents-
pilī, arī Lietuvā un Igaunijā un, protams, ar 
savu saskanīgo dejas soli priecējuši paš-
māju skatītājus. Šogad dejotāji  lepni ro-
tajās jaunos tērpos un deju skatē izcīnīja 
augsto sesto vietu republikā.

Gadu gaitā nomainījies dejotāju sa-
stāvs, taču nemainīga ir vēlme un prieks 
dejot. Kolektīvā vairums dejo ģimenes, 
un vadītaja Marija Madžule atzīst, ka viņi 
ir apbrīnojami, atsaucīgi, labi cilvēki, katrs 
ar savu raksturu, kas lieliski prot piemēro-
ties kolektīva vajadzībām. Prieks un milzīgs 
gandarījums par dejotājiem!

Sirsnīgi sveicam kolektīvu un tā vadī-
tāju 40 gadu jubilejā! Lai raits deju solis arī 
turpmāk! Nekad, nekad lai nekļūstat Jūs 
veci, lai visa dzīve dejas solī rit!

Aina Jaunzeme, 
foto no Marijas Madžules arhīva

Varakļānu senioru deju kopa „Varavīksne”



„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada oktobris10 11„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada oktobris

Šā gada 6. oktobrī Latvijā vēlējām 13. Saeimu. Varakļānu 
novadā bija atvērti trīs vēlēšanu iecirkņi: Varakļānu kultūras 
namā, Stirnienes tautas namā un Murmastienes kultūras cen-
trā. 

Varakļānu novadā nobalsoja 1636 vēlētāji (59,75%). Derī-
gās vēlēšanu zīmes 1616, balsojošo vēlētāju skaits to atraša-
nās vietā 74.

Rezultāti pa partijām Varakļānu novadā

Kandidātu saraksta nosaukums Derīgo vēlēšanu 
zīmju skaits

„Latvijas Krievu savienība” 15
Jaunā konservatīvā partija 326
Rīcības partija 4
Nacionālā apviebība „Visu Latvijai” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

195

„PROGRESĪVIE” 39
„Latvijas centriskā partija” 1
„LSDSP/KDS/GKL” 7
No sirds Latvijai 13
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 73
Attīstībai/Par! 234
Latvijas Reģionu Apvienība 134
„Latviešu Nacionālisti” 11
Jaunā VIENOTĪBA 112
Par Alternatīvu 1
Politiskā partija „KPV LV” 236
Zaļo un Zemnieku savienība 215

KOPĀ 1616

Vairāk informācijas www.cvk.lv
A. Ščucka,

 Varakļānu novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja

Notikušas 13. Saeimas vēlēšanas 
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Rudens aktivitātes Varakļānu vidusskolā
12. oktobrī notika tikšanās ar 

bobslejistu Daumantu Dreiške-
nu „Mans karjeras stāsts”. 
Pasākums notiek projekta Nr. 
8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” ietvaros

Tikšanās laikā 3. – 12. klašu 
skolēni  iepazinās ar sportista 
darba ikdienu un uzzināja, kādas 
prasmes un personības īpašības 
palīdz šīs profesiju pārstāvjiem 
noturēties darba tirgū.

11. oktobrī 11.– 12. klašu 
skolēni devās  mācību ekskur-
sijā „Darba iespējas Latvijā”  uz 
Rēzeknes uzņēmumiem un ies-
tādēm, lai iepazītos ar ražošanas 
procesu un tajā nepieciešama-
jām profesijām. Skolēniem tika 
dota iespēja iejusties uzņēmu-
mos strādājošo profesiju pār-
stāvju „ādā” un iepazīt darba 
vidi, darba aprīkojumu, darba specifi ku, 
saņemt atbildes uz sev interesējošajiem 
jautājumiem.

Skolēni mācību ekskursijas laikā ap-
meklēja uzņēmumu „Latvijas fi nieris”, uz-
ņēmumu „LEAX” un Latgales vēstniecību 
„Gors”.

Pasākums notika projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros.

  
Futbols
Par Latvijas jaunatnes čempionāta 

U-13 Attīstības grupas spēcīgāko šā gada 
komandu kļuvusi Balvu Sporta centrs/ZFC, 
kas uzvarēja no 19. līdz 21. septembrim 
Jelgavā notikušajā fi nālturnīrā. Komandā 
spēlēja astoņi Varakļānu vidusskolas puiši: 
Renāts Turlajs, Roberts Upenieks, Roberts 
Mežajevs, Dāvis Strods, Deniss Strods, 
Ilgvars Racins, Edgars Drozds, Ilvars Upe-
nieks. Apsveicam!

Spēka diena Varakļānos
Spēka dienu radīja Latvijas ielu vingro-

tāju biedrība (LIVB) 2012. gadā. Šobrīd tā 
notiek jau 73 valstīs visā pasaulē, ar centrā-
lo pasākumu Rīgā, Latvijā.

Pasākuma mērķis ir rosināt sabiedrību 
domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
kā arī apzināties labas fi ziskās formas nozī-
mi ikdienas dzīvē.

22. septembrī ikviens bija gaidīts Vara-
kļānu vidusskolas sporta zālē, lai pārbau-
dītu sevi vai pierādītu citiem savas spējas 
dažādos spēka vingrojumos.

 Olimpiskā diena 2018
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 

organizētā „Olimpiskā diena 2018” 650 no-
rises vietās visā Latvijā kopā pulcēja jaunu 
pasākuma dalībnieku rekordskaitu – vairāk 
kā 145 000 dalībniekus no 95 Latvijas nova-
diem un pilsētām.

Arī Varakļānu vidusskolas audzēkņi 
dienu sāka ar rīta vingrošanu un turpināja 
ar dažādām fi ziskām aktivitātēm.

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai 
par fi nansiālo atbalstu!
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Mācību gads ir uzņēmis 
apgriezienus, un mēs burtiski 
joņojam tam līdzi. Steidzamies 
cauri solu rindām, pa skolas 
gaiteņiem, no kabineta uz ka-
binetu, lai paspētu no vienas 
stundas uz otru, no viena pulci-
ņa uz nākamo. Laiks paiet ne-
manot. Un tomēr… jāpaspēj arī 
uz brīdi apstāties un ieskatīties, 
kas notiek Murmastienes pa-
matskolā, ko paveikuši un kam 
gatavojas skolēni, kā pavadīta 
straujā  ikdiena. 

Katru gadu, kad septembrī 
koki pamazām ietērpjas krāsainā 
lapu rotā, atkal klāt ir Dzejas die-
nas. Tām veltītie pasākumi notiek 
visā Latvijā un arī mūsu skolā.

Dzejas upe šogad plūda gan 
skolas gaiteņos, gan Martas birzī. 
Dzejoļi par Latviju skanēja bērzu 
šalku un strūklakas pavadījumā.

Jau kā tradīcija kļuvusi  piedalīšanās 
O. Kalpakam veltītajos  „Karoga svētkos”  
Liepsalās.  Arī  šogad Murmastienes pa-
matskolas jaunsargi piedalījās dažādās  
spēka un veiklības sacensībās.

21. septembrī skolēni vienoti ar vi-
sas valsts bērniem piedalījās Olimpiskās 
dienas pasākumā. Šo rītu Murmastienes 
pamatskolā sākām  ar kopīgu vingrojumu 
kompleksu, pēc tam sacentāmies  jautrās 
un atraktīvās stafetēs. 

Rudens ir ekskursiju laiks, kad doda-
mies apskatīt savas dzimtenes skaistumu. 
Braucot ekskursijā ne tikai izklaidējamies, 
bet arī paplašinām savas zināšanas, ap-
meklējot muzejus un dažādus kultūras pa-
sākumus.

Šis rudens tik tiešām ir īpašs. Dzirdēju 
kādu sakām, ka nu tik skaistu rudeni, kā 
šis, viņš piedzīvo pirmo reizi mūžā. Tādu, 
kas ik pa laikam paceļ mūs metru no ze-
mes, tādējādi dodot prieku un spēku.

Godinot Latviju dzimšanas dienā visi 
Murmastienes pamatskolas skolēni un sko-
lotāji veidoja apsveikumu dzimtenei. Tas ir 
ābolu – ziedu paklājs, kurā attēloti mūsu 
nākotnes cerību raksti. 

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas direktores v.i. 

Aktivitātes Murmastienes pamatskolā
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Saulainajās  dienās zeltaino 
lapu ceļš daudzus veda uz Si-
guldu – vērot rudens krāšņumu. 
Citi priecājās savās mājās, vēl citi 
brauca uz mežu vai kādu parku. 
Brīnišķīgā  svētdienā – 14. oktobrī, 
gandrīz 50 entuziasti pulcējās Mur-
mastienē pie strūklakas, lai dotos 
velopārgājienā  „Purva burvība”  
uz Siksalu. Šo jauko pasākumu 
rīkoja Murmastienes pagasta pār-
valde sadarbībā 
ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldi.

Ar velosipē-
diem brauca gan 
lieli, gan mazi, 
kuri bija iera-
dušies no Mur-
mastienes pagas-
ta, Varakļāniem, 
Barkavas un 
Dekšāres pagas-
ta. Nesteidzoties 
visi devās kopējā 
braucienā uz 11 
km attālo Siksalu, 
pa ceļam vēro-
jot dabu, baudot 
burvīgo dienu un 
tērzējot savā star-
pā. Pie Siksalas 
torņa mūs sagai-
dīja Dabas pār-
valdes darbinieki 
Regīna un Dainis, 
kuri pastāstīja par 
Teiču purva fl oru 
un faunu, deva 
iespēju uzkāpt 
tornī un vērot ai-

Velopārgājienā „Murmastiene – Siksala – 
Murmastiene – 2018”

navu no 32 metru augstuma. Pie ugunskura mēs varējām baudīt 
atraktīvo pavāru vārīto zupu, padzert siltu tēju. Visi bija ļoti jaut-
rā noskaņojumā, labā garastāvoklī un aktīvi piedalījās atrakcijās. 
Bija jāmeklē dažādi augi un dzīvnieki. Pārgājiena dalībnieki atra-
da visu, kas bija jāsameklē. Tas nekas, ka oktobris – pat stārķus 
Siksalā atradām!  

Pagasta pārvaldes darbinieki bija parūpējušies par visu – 
visur bija klāt mediķis (labi, ka velopārgājiena dalībnieki turējās 
braši un nevienam nevajadzēja medicīnisko palīdzību). Bija no-
drošināta tehniskā palīdzība (to gan vajadzēja izmantot, jo visi 
velosipēdi neturējās tik braši kā braucēji). Šāds velopārgājiens  
tika organizēts pirmo reizi, bet dalībnieki jau atceļā sprieda, kad 
būs nākošā reize. Izskatījās, ka visiem patika, bija apmierināti un 
priecājās par pozitīvi pavadītu svētdienu, kurā saņēma  kārtīgu 
„dopingu” miesai un garam! Sirsnīgs paldies organizatoriem un 
dalībniekiem!  

Visu redzēju, dzirdēju un braucu arī es – 
Modra Vilkauša
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Pārdod pārtikas kartupeļus – 
Reviera,  Vineta, Marabella, Laura.
Ilga Varakļānos, t. 26306703

APAVU DARBNĪCA 
VARAKĻĀNOS 
Lubānas ielā 4
Piedāvā pakalpojumus:

apavu remonts,• 
somu remonts,• 
rāvējslēdžu iešūšana ādas, • 
dermantīna un auduma vējjakām,
šujmašīnu remonts,• 
datoru remonts,• 
nažu un šķēru asināšana.• 

DARBA LAIKS
P 9.00 – 16.00
O –
T 9.00 – 16.00
C 9.00 – 16.00
P 9.00 – 16.00

Pārdod sausu skaldītu malku. 
Ar piegādi.

T. 26563524

Mob. T.  25951702

Ieeja: 2,- euro

Režisors: Anna Viduleja

Lomās: Igors Šelegovskis, 
Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, 
Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, 
Aurēlija Anužīte-Lauciņa, 
Agnese Cīrule, 
Nikolajs Korobovs, 
Vilis Daudziņš, Baiba Broka, 
Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, 
Regīna Razuma, 
Andrejs Žagars, Kaspars 
Kambala, Intars Busulis

 

 

 

 

 

 

Varakļānu Romas ļ
katoļu baznīcā ļ
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Pulcēsimies pie Pulcēsimies
Varakļānu KN, VarakļānuVarakļānu KK

lai sveiktu ai sveiktuai sveiktu
saullēktu un ullēktu uullēktu u

vienotos kopējā otos kopotos kop
himnas himnas himnas

dziedājumā 

Svētku koncerts 

“RĪTĀ AGRI 
SAULE LECA”A”A” 

pie pie
KNKN,KN,
uuu
ununun

ējā pējāpēpē

lalala
sausausau

vievienoenoeno

dzdz

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Uzņemtais materiāls p j g ņ
var tikt izvietots plašsaziņas līdzekļos. 

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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