
Sadarbības līgums
Ar 2023. gada 1. janvāri spēkā stājās 

jaunais Pašvaldību likums un, lai nodro-
šinātu pašvaldību funkciju īstenošanu 
un pakalpojumu pieejamību, Varakļā-
nu novada domes decembra sēdē tika 
lemts par sadarbības līguma slēgšanu 
ar Madonas novada pašvaldību.

Par sadarbības līgumu atsevišķu 
pašvaldības autonomo funkciju veikša-
nas jomā gan Madonas, gan Varakļanu 
novada pašvaldības deputāti apstipri-
nāja vienbalsīgi. Līguma ietvaros paš-
valdības apņemas sadaboties atsevišķu 
pašvaldības autonomo funkciju veikša-
nā, nodrošinot kvalitatīvāku, ekonomis-
ki pamatotu pakalpojumu sniegšanu 
Pašvaldību iedzīvotājiem, ievērojot nor-
matīvajā regulējumā noteiktos sadarbī-
bas veidus.

Pašvaldības nosaka jomas un no-
rīko Pašvaldību atbildīgos speciālistus, 
kuri veic sadarbības jomas jautājumu 
koordinēšanu pielīgto pienākumu un 
tiesību ietvaros.

Abu novadu līguma projektā pare-
dzēta plaša sadarbība izglītībā, kultūrā, 
sportā, sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanas jomā un citās.

Izglītības jomā – mācību priekšme-
tu 2. posma olimpiāžu, konkursu un 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konkursu organizēšana skolām; pasā-
kumu organizēšana deju kolektīviem, 
koru un citu interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības pasākumu organizē-
šana, mācību priekšmetu metodisko 
apvienību darbības nodrošināšana un 
koordinēšana, rīkojot dažādas pedago-
gu konferences, seminārus, metodis-
kos pasākumus, pedagogu profesionā-
lās kompetences pilnveidē un mūžiz-
glītībā, profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu īstenoto izglītības programmu 
pieejamības nodrosināšanā; bērnu ar 
speciālajām vajadzībām pedagoģiski 
psiholoģisko un medicīnisko attīstības 
traucējumu izpētē un diagnisticēšanā, 
komisija izglītojamo atbrīvošanai no 
valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

Kultūras jomā – pašdarbības kolek-
tīvu sadarbība, dziesmu un deju svētku 
organizatoriskie jautājumi.

Sports, darbs ar jaunatni – sporta 
sacensību, turnīru un sporta pasākumu 
organizēšana, sporta profesionālā izglī-
tība; jaunatnes politikas realizēšana.

Sabiedriskā kārtība un drošība – 

pašvaldības policijas modeļa izstrāde 
un ieviešana.

Teritorijas plānojums – saskaņot 
plānojumu un noteikt zemes izmanto-
šanu un apbūvi.

Civilā aizsardzība – sadarboties 
civilās aizsardzības plāna izstrādē, ka-
tastrofu pārvaldīšanā, ugunsdrošībā, 
ugunsdzēsībā un militārā iebrukuma 
gadījumā, pasākumu ieviešanā un ana-
līzē – bīstamo objektu, riska faktoru.

Līgums ir turpinājums daudzgadī-
gai abu pašvaldību sadarbībai.

Jāatgādina, ka abi novadi cerēja 
apvienoties administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) laikā, taču atbildīgās 
ministrijas plānos bija Varakļānu nova-
da pievienošana Rēzeknes novadam. 
Satversmes tiesa to atzina par valsts 
pamatlikumam neatbilstošu. Agrākā 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sani-
ta Osipova atgādina, ka citos gadījumos 
ar iebildumiem pret administratīvi teri-
toriālo reformu Satversmes tiesā vēr-
sās pašvaldību vadības, bet Varakļānu 
lietā – iedzīvotāji. „Varakļānu gadījumā 
iedzīvotāji bija savākuši ziedojumus ad-
vokātam, lai vērstos Satversmes tiesā. 
Viņi bija noturējuši nobalsošanu, kurā 
skaidri bija pateikuši, ka grib būt kopā 
ar Madonu, jo viņiem jau gadu desmi-
tiem ir šīs saites, visa infrastruktūra, 
viņi ir pieraduši, zina, kur Madonā kuru 
iestādi meklēt utt.”

Rezultātā Varakļāni netika pievie-
noti Rēzeknei, taču arī Madonai ne, līdz 
ar to turpina pastāvēt kā atsevišķa te-
ritoriālā vienība un Satversmes tiesas 
spriedums nav izpildīts. Osipova saka: 
„Protams, VARAM tas ir jāvirza, jaunajai 
Saeimai tas ir jāatgādina, ka šis jautā-
jums līdz galam nav atrisināts.”

Justs: „Satversmes tiesas spriedums 
daļēji ir izpildīts tajā brīdī, kad atcēla Sa-
eimas lēmumu to pievienot Rēzeknes 
novadam. Protams, varbūt, dziļāk ska-
toties uz Administratīvi teritoriālo re-
formu (ATR) un tās mērķiem, Varakļānu 
novads ir neliels un varbūt īsti neatbilst 
šiem mērķiem, ko izvirza ATR. Bet skatī-
simies ar laiku, dzīvosim... Šobrīd Vara-
kļānu novads dzīvo pašpietiekami.”

„Es domāju, ka diskusija Saeimā 
agrāk vai vēlāk atgriezīsies. Skatīsimies, 
kā lems šī Saeima. Varbūt jau nākamā... 
Grūti pateikt, vai šīs Saeimas darba kār-
tībā jautājums par Varakļāniem būs, vai 
tas būs uz kādu laiku atlikts vēl,” saka 
Lungevičs.

Saistībā ar šī un citu Satversmes 
tiesas spriedumu nepildīšanu jau ag-
rāk izskanējušas bažas par tiesu varas 
vājināšanos un pat par konstitucionālo 
krīzi. 

P.S. Rakstā izmantoti interneta ma-
teriāli

Informāciju sagatavoja 
M. Jaunzeme
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1. Domes priekšsēdētājs iepazīstina 
deputātus ar domes sēdes darba kārtī-
bu un aicina deputātus balsot par vēl 3 
izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes 
papildu darba kārtībā, kā arī aicina de-
putātus darba kārtības 20. jautājumu 
„Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ma-
donas novada pašvaldību” izskatīt kā 
pirmo, sakarā ar to, ka uz jautājumu iz-
skatīšanu domes sēdei zoom platformā 
pievienosies Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs. 

1. Par zemes nomu.
2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 

15-8, Varakļāni, Varakļānu novads, at-
savināšanu un nosacītās cenas noteik-
šanu.

3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
18-6, Varakļāni, Varakļānu novads, at-
savināšanu un nosacītās cenas noteik-
šanu.

4. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-4, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par dzīvokļa Miera iela 14A-8, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

6. Par dzīvokļa Pils iela 28A-2, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Incāni”, 
Murmastienes pag., Varakļānu nov., sa-
dalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Laz-
diņas”, Murmastienes pag., Varakļānu 
nov. sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov. ze-
mes ierīcības projekta apstiprināšanu.

10. Par  nedzīvojamo  telpu nomas 
līguma izbeigšanu.

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

12. Par īres līguma pārslēgšanu.
13. Par īres līguma pārslēgšanu.
14. Par dzīvojamo telpu īres līguma 

izbeigšanu.
15. Par naudas balvu piešķiršanu 

nozīmīgās dzīves jubilejās.
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu.
17. Par neatgūstamo parādu norak-

stīšanu.
18. Par Varakļānu „Dzīvokļu komu-

nālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla 
palielināšanu.

19. Par Varakļānu novada pašval-
dības iestāžu amatu un mēnešalgu sa-
raksta apstiprināšanu.

20. Par sadarbības līguma slēgšanu 
ar Madonas novada pašvaldību.

Pamatojoties uz Varakļānu novada 
pašvaldības un Madonas novada paš-
valdības ilgtermiņa sadarbības iestrād-
nēm, pašvaldības vienojās par sadarbī-
bas nostiprināšanu, slēdzot līgumu un 
kopīgi īstenojot sadarbību izglītības, sa-
biedriskās kārtības un drošības, civilās 
aizsardzības un citās jomās, lai nodro-
šinātu pašvaldību funkciju īstenošanu 
un pakalpojumu pieejamību, saskaņā 
ar Pašvaldību likuma 4. pantu, 17. pan-
ta trešo daļu, 78. pantu,  pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
trešās daļas 23. punktu, 95., 98. un 100. 
pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
54. un 61. pantu, ņemot vērā domes 

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
Finanšu un attīstības komitejas priekš-
likumu, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Grudule, 
I. Gruduls, V. Vilkaušs, M. Justs, G. Gab-
rišs, A. Jaunzeme, I. Zepa, M. Višķers,       
J. Erels, A. Strods, O. Zeps); „pret” – NAV; 
„atturas” – NAV, NOLEMJ:

20.1. Slēgt sadarbības līgumu ar 
Madonas novada pašvaldību par paš-
valdības atsevišķu autonomo funkciju 
īstenošanu, nodrošinot kvalitatīvāku, 
ekonomiski pamatotu pakalpojumu 
sniegšanu Pašvaldību iedzīvotājiem, ie-
vērojot normatīvajā regulējumā noteik-
tos sadarbības veidus;

20.2.  Domes priekšsēdētājam Mā-
rim Justam uzdot sadarbības līguma 
ietvaros pārstāvēt Varakļānu novada 
pašvaldību, rīkoties tās vārdā, noteikt 
sadarbības jomas un atbildīgos speciā-
listus.

21. Par Varakļānu sadarbības terito-
rijas civilās aizsardzības plāna apstipri-
nāšanu.

22. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozī-
jumi 2022. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Par Varakļānu nova-
da pašvaldības 2022. gada budžetu”” 
apstiprināšanu.

23. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 
21-5, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrā-
matā un nodošanu atsavināšanai.

24. Par nekustamā īpašuma „Dan-
gas”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., 
sadalīšanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Izmaiņas sociālajā jomā 2023. gadā 

Svētā Viktora kapelai jauna cepure

mas „Alberts GS” vadītājām Edgaram 
Stikānam un godprātīgiem strādnie-
kiem, atbildīgam būvuzraugam Jānim 
Zommeram, ka arī tiem, kuru vārdi nav 
pieminēti, bet ir snieguši neatsveramu 
ieguldījumu un atbalstījuši ar lūgšanām, 
lai iesāktais darbs tiktu novests līdz vē-
lamajam rezultātam. 

Česlavs Mikšto, 
Varakļānu draudzes prāvests

Dievkalpojumi 
Varakļānu katoļu 
baznīcā februārī

02.02.  Kunga Prezentācijas 
svētki – Sveču diena,  konsekrēto 
personu diena.

Sv. Mise pl.  11.00, Mises sāku-
mā sveču svētīšana un procesija ar 
aizdegtām svecēm.

Pirmā mēneša ceturtdienā  
plkst. 17.00 – Vissvētāka Sakramen-
ta adorācija, svētā stunda,

plkst. 18.00 sv. Mise.
03.02.   Pirmā mēneša piektdie-

na,
no plkst. 8.00  Vissvētāka Sakra-

menta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds 
godināšana,

Sv. Mise plkst. 9.00,  (svētā Bla-
zija, bīskapa un mocekļa dienā svētī 
sveces  un var saņemt svētību pret 
kakla slimībām un citām kaitēm).

05.02. Pirmā mēneša svētdie-
na,

plkst. 8.30 – Vissvētāka Sakra-
menta adorācija, 

sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00 
(šajā dienā  svētī  maizi un  ūdeni 
svētās  Agates, jaunavas un mocek-
les godam).

11.02. Vispasaules slimnieku 
dienā sv. Mise plkst. 9.00 

Pēc sv. Mises, svētība slimnie-
kiem. Tīcīgie, kuri šajā dienā velēsies 
saņemt Slimnieku sakramentu, laicī-
gi jāpiesakās pie draudzes prāvesta.

22.02. PELNU TREŠDIENA – Lie-
lā Gaveņa sākums, 

Sv. Mise plkst. 9.00, pelnu svētī-
šana (šodien  stingra gaveņa diena).

Svētdienās svētā Mise plkst. 
9.00 un 11.00,

darba dienās no pirmdienas 
līdz piektdienai plkst. 18.00 (izņe-
mot 3.02 un 22.02), sestdienās plkst. 
8.00 (izņemot 11.02)

No 2023. gada 1. janvāra:

	 Minimālās mēneša darba al-
gas apmērs normālā darba laika ietva-
ros pieaugs un būs 620 eiro.

	 Palielinās vecāku pabalsta 
apmēru strādājošiem vecāku pabalsta 
saņēmējiem. Vecāku pabalsts līdzšinē-
jo 30 procentu vietā tiks palielināts līdz 
50 procentiem no piešķirtā pabalsta 
apmēra, ja atsāk nodarbinātību laikā, 
kad vēl ir tiesības saņemt vecāku pa-
balstu. Izmaiņas attieksies uz tiem ve-
cākiem, kuri ir nodarbināti un neatro-
das bērna kopšanas atvaļinājumā vai 
gūst ienākumus kā pašnodarbinātie.

	 Turpmāk vecāku pabalsta iz-
maksas periods būs pagarināts par 
vienu mēnesi, un no šī perioda katram 
vecākam būs individuālas tiesības būt 
apmaksātā bērna kopšanas atvaļinā-
jumā 2 mēnešus, kurus nevarēs no-
dot otram vecākam – tā būs vecāku 
pabalsta nenododamā daļa atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. 
gada 20. jūnija direktīvas 2019/1158 
par darba un privātās dzīves līdzsva-
ru vecākiem un aprūpētājiem prasī-
bām. Vecāku pabalsta nenododamā 
daļa būs apmaksāta, to varēs izmantot 
elastīgi pa daļām līdz bērna 8 gadu ve-
cumam,  un abi vecāki to varēs izman-
tot arī vienlaicīgi. Minētie nosacījumi 
attieksies uz tiem vecākiem, kuriem 
bērns piedzims, sākot no 2023. gada 
1. janvāra.

	 Tiesības uz valsts vecuma 
pensiju 2023. gadā būs personām, ku-
ras sasniegušas 64 gadu un 6 mēnešu 
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 15 gadiem. Personām, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks 
par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties 
priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispā-
rējā pensionēšanās vecuma sasniegša-
nas. 2023. gadā pensionēties priekšlai-
cīgi varēs personas, kuras sasniegušas 

Varakļānu unikālā cilindris-
kās formas sakrālā celtne – svē-
tā Viktora kapela (muižas kapli-
ča – kapela), kurā atrodas muiž-
kungu Borhu dzimtas kapenes, 
pirmos 40 gadus  kalpoja  ticīga-
jiem kā draudzes dievnams. Pēc jaunās 
Dievmātes godam veltītās baznīcas ie-
svētīšanas kapelā atsevišķās reizēs no-
tika dievkalpojumi. Draudzes cilvēkiem 
iepriekšējais dievnams, kur lūdzas, tika 
kristīti, laulāti un no kuras tika pavadī-
ti pēdēja gaitā viņu priekšteči, vienmēr 
svētā vieta bija svarīga. Tā ir pārdzīvoju-
si dažādus laikmetus. Sarežģītākais bija 
20. gadsimts, kas divu lielu karu rezul-
tātā negatīvi ietekmēja visu Latvijas sa-
biedrību un arī svētā Viktora kapelu, it 

īpaši  tad, kad tā bija nacionali-
zēta un draudzei nebija tiesību 
par to rūpēties. Apstākļos, kad 
vēsturiskajai celtnei praktiski 
nebija īsta saimnieka,  radās 
vairāki bojājumi un  bija nepie-

ciešams neatliekams jumta remonts, 
lai vismaz daļēji tiktu apstādināts ēkas 
degradācijas process. 2020. gada 16. 
janvārī  beidzot izdevās juridiski atjau-
not īpašumtiesības  ēkai ar kadastra nr. 
70170010429001. Tas pavēra iespēju 
piedalīties Nacionālās kultūras manto-
juma pārvaldes (NKMP)  finansēšanas 
programmās, lai piesaistītu līdzekļus  
kapelas atjaunošanai. Sākumā 2020. 
gada nogalē tika izstrādāta  „apliecinā-
juma karte”, ko finansēja NKMP kultū-

ras pieminekļu izpētes, restaurācijas un 
glābšanas programmas ietvarā 3500€.   
2021. gada draudze iesniedza NKMP 
jaunu pieteikumu kapelas jumta segu-
ma nomaiņai, ar apakšpunktu „vienkār-
šota fasādes atjaunošana”. Finansējums  
tika apstiprināts  2022. gadā 16. maijā 
72 485 EUR apmērā, kad bija sākusies  
vasaras celtniecības sezona un būvnie-
ki piesaistīti kādam objektam. Gan šis 
apstāklis, gan nepieciešamās dokumen-
tācijas sagatavošana ir laikietilpīgs pro-
cess, kas attālina darbu aizsākšanas da-
tumu. Līdz ar to kapelas jumta nomaiņa 
aizsākās rudens pusē. Turklāt saskaņā 
ar esošiem noteikumiem piešķirtos lī-
dzekļus vajadzēja apgūt tekošajā gadā. 
Tāpēc skārdniekiem nācās darboties, 

kad termometrs rādīja zemāk par nulli 
un   debesīs parādījās sniega pārslas.  

Straujās inflācijas dēļ, pēc celtnieku 
aprēķiniem visas paredzētās pozīcijas 
saskaņā ar iepriekšējā gada tāmi nebi-
ja iespējams realizēt. Taču brīnumainā 
kārtā ar salīdzinoši nelieliem papildizde-
vumiem jumta seguma nomaiņai pieti-
ka. Lai celtne būtu paglābta no progre-
sējoša posta, ūdens necaurlaidīgs jumts 
celtnei ir pats svarīgākais.  Tā svētā Vik-
tora kapela caurumoto cepuri nomainī-

Nacionļaā kultūras 
mantojuma pārvalde

ja pret jaunu, skaistu un veselu.
Par to  pienākas pateicība vispirms 

Dievam, tad visu laiku ticīgajiem, tai 
skaitā Borhu grāfu dzimtas pārstāvjiem, 
kuri noteikti lūgušies, lai viņu ieguldītais 
darbs Visvarenā godam neaiziet bojā un 
kalpo vairāku paaudžu cilvēkiem. Patei-
cība pienākas visām projektā iesaistī-
tām un ieinteresētam  personām – Va-
rakļānu pils direktorei Terēzei Korsakai, 
NKMP darbiniekiem, Varakļānu novada 
priekšniekam Mārim Justam, būvfir-

62 gadu un 6 mēnešu vecumu. (No 
2014. gada pensionēšanās vecums pa-
kāpeniski palielinās, t.i., ik gadu par 3 
mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 
65 gadu vecums.)

	 Turpinot pilnveidot bērnu 
tiesību aizsardzības sistēmu, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
turpmāk veiks arī funkcionālo pārrau-
dzību bāriņtiesas lietās par ārpusģi-
menes aprūpi (no 2022. gada 1. janvā-
ra funkcionālā pārraudzība tiek veikta 
bāriņtiesas lietās par aizgādības tiesī-
bu pārtraukšanu, atņemšanu un par 
pārtraukto aizgādības tiesību atjauno-
šanu). Tāpat bāriņtiesām turpmāk ir 
pienākums  ziņot Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijai par atkārtotu 
aizgādības tiesību pārtraušanu tam 
pašam vecākam par to pašu bērnu.

No 2023. gada 1. jūlija 

	 Tiesības uz valsts sociālajiem 
pabalstiem būs personām, kuras Lat-
vijā saņēmušas termiņuzturēšanās at-
ļauju un kuras izsniegtās termiņuztu-
rēšanās atļaujas derīguma laikā pastā-
vīgi dzīvo Latvijas teritorijā, un kurām 
piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo 
personu ģimenes locekļiem Patvēru-
ma likuma izpratnē, kuri saņēmuši ter-
miņuzturēšanās atļauju un izsniegtās 
termiņuzturēšanās atļaujas derīguma 
laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā 
jomā, par kurām varam informēt, 
kamēr vēl nav pieņemts budžets 
2023. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciālists, 64331829, 
egils.zarins@lm.gov.lv
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Sniegpārsliņas un modernisms muzejā
Pagājušā gada nogalē, 20. decem-

brī, Varakļānu Novada muzejā ciemo-
jās Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas   
1. klases audzēkņi. Skolēni muzeja rūķa 
Artura vadībā izstaigāja un iepazinās 
ar mūsu muzeja ekspozīcijām, uzzinā-
ja daudz leģendu un nostāstu par pils 
iemītniekiem un piedalījās teklstilmāk-
slinieces Līvas Kaprāles meistarklasē. 
Māksliniece Līva bija mērojusi garu ceļu 
no Rīgas, lai mums iemācītu darboties 
un izprast filca struktūru un piemēro-
jamību dažādu suvenīru un mākslas 
darbu veidošanā. Mazie ciemiņi apguva 
sniegpārsliņu un eglīšu dekoru izgata-
vošanu no veltiem vilnas drediņiem, 
pašiem izmēģinot slapjo velšanu. Jaukā 
feja Līva, kā bērni to nosauca, ar mīlestī-
bu, lielu rūpību mācīja bērniem šo inte-
resanto mākslas paņēmienu. Katrs sko-
lēns varēja paņemt līdzi savu izgatavoto 
sniegpārsliņu. Noslēgumā skolēni tika 
pacienāti ar saldumiem un ar priecīgām 
emocijām varēja doties mājās. Paldies 
tekstilmāksliniecei Līvai Kaprālei, kā arī 
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas skolo-
tājiem un audzēkņiem par pirmssvētku 
viesošanos mūsu muzejā. 

Jauns gads atkal ir uzsācis savu 
ritējumu. Lai laime, veselība un miers 

Tekstilmāksliniece Līva Kaprāle ar Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas 
1. klases audzēkņiem.

Ir aizritējis vēl viens gads – ļoti dar-
bīgs, bagātīgs, ar kritumiem un kāpu-
miem. Taču galvenais – kopā, plecu pie 
pleca, ar sirsnību, smaidu un neatlaidī-
gu dzīves sparu. Mēs kā iestāde esam 
ļoti strauji attīstījušies un auguši pēdējā 
gada laikā, arī šis gads iesācies ar lielu 
potenciālu, klientu skaita pieaugumu 
un ne tikai. 

Gadu iesākot, mēs vēlamies atska-
tīties uz paveikto un teikt lielu paldies 
tiem, kuri ir labākie sava darba darī-
tāji, tiem, kas atrod laiku, lai ar mums 
sadarbotos, apciemotu. Ir liels prieks, 
ka līdz šim, šajā saspringtajā laikā, mēs 
spējam ne tikai ņemt, bet arī dot – kaut 
vai laimes pārpildītu smaidu un sirsnīgu 
paldies! 

Atskatoties uz pērnā gada labajiem 
darbiem, vēlamies pateikties  privāt-
personām, ģimenēm un kolektīviem, 
kas visa gada garumā ir domājuši  par 
mums un sarūpējuši dažādus ziedoju-
mus, dāvanas senioriem un lietas viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tāpat  
vēlamies pateikt lielu paldies mūsu 
ilggadējajiem ziedotājiem, atbalstītā-
jiem – „VAKS” kooperatīvajai sabiedrī-
bai, PII „Sprīdītis”, Tālivaldim Sprūdžam, 
Dainim Tučam un mednieku biedrībai, 

Pateicība atbalstītājiem un ziedotājiem

mums visiem! Muzejā šogad ir plānotas 
daudzas dažādas izstādes un tematis-
kie pasākumi. Mainoties laikmetam, ar-
vien biežāk nākas sastapties ar moder-
no mākslu. No 18. janvāra muzejā tiks 
izstādīta un atvērta apskatei Latvijas 
Tekstilmākslas Asociācijas mākslinieku 
darbu izstāde, kurā varēsim apskatīt  
dažādu Latvijas tekstilmākslinieku ra-
došos darbus un mācīties tajos moder-
nisma iezīmes.  Lūdzam sekot informā-

cijai gan uz afišām, gan sociālajos tīklos 
un mājas lapā par tekošajām izstādēm 
un turpmākajiem muzeja pasākumiem. 
Muzejs darbojas regulāri un ir atvērts 
katru dienu, izņemot, pirmdienās uz 
pieprasījumu un ziemas sezonā svēt-
dienās slēgts. Ikviens apmeklētājs mīļi 
gaidīts muzejā!

Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja 

NSUS biedrībai „Eņģeļu pasts”.
Vēlamies piebilst arī to, ka jau no pa-

gājušā gada aprīļa pie mums uzturas ne 
tikai mūsu klienti, bet arī ukraiņu tautas 
pārstāvji.  Līdz ar to arī viņu vārdā va-
ram pateikties par to, ka arī par viņiem 
netiek aizmirsts un tiek sniegtas palīdzī-
gas rokas šajā pārdzīvojumu pilnajā si-
tuācijā, kādā atrodas šobrīd – pametot 
savas mājas un dzimto valsti. Tas ir tikai 

apbrīnojami, cik ļoti cilvēki spēj atbalstīt 
un būt empātiski pret ikvienu grūtībās 
nonākušu tautieti. Paldies visiem, kas 
ir spējuši līdz šim palīdzēt ukraiņiem ar 
apģērbiem, apaviem, saimniecībā no-
derīgām lietām, higiēnas precēm, pārti-
ku, transporta pakalpojumiem, izglītību 
un vienkārši sirsnīgu, cilvēcīgu uzņem-
šanu mūsu novadā. Paldies Varakļānu 
novadam, tuvākajai apkārtnei un tās 

Apzinām savas iespējas un 
vajadzības

Aizvadīts darbīgs, ar izaicināju-
miem bagāts gads. 2022. gads sākās ar 
stingriem Covid-19 pandēmijas ierobe-
žojumiem, bet 24. februāris ienāca ar 
Krievijas iebrukumu Ukrainā un, nu jau 
var teikt, ar ilgas un postošas karadar-
bības sākumu. Karš ir radījis enerģētis-
ko krīzi, nesamērīgu inflāciju un dzīves 
„vērtību” pārskatīšanu visā pasaulē.

Pašvaldībā, paralēli ikdienas dar-
biem, esam spējuši palīdzēt gandrīz 
divsimt Ukrainas iedzīvotāju īslaicīgā 
izmitināšanā. Šobrīd Varakļānu nova-
dā dzīvo 42 Ukrainas civiliedzīvotāji. 
Daudzi šeit ir atraduši darbu un vis-
maz pagaidu patvērumu. 

2022. gada pavasarī Varakļānos 
veiksmīgi tika pabeigti Pils ielas seguma 
un infrastruktūras atjaunošanas darbi. 
Izmantojot valsts investīciju projektu 
iespējas, esam veikuši Rīgas ielas atli-
kušā posma atjaunošanu 1,5 km garu-
mā. Kosmonautu ielas posma, 0,75 km 
garumā, seguma un infrastruktūras at-
jaunošana veikta izmantojot investīciju 
projektus valsts budžeta aizņēmuma 
saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai. Abu 
ielu pārbūves darbus veica SIA „ACBR”. 
Būvdarbi tika veikti atbilstoši izstrādā-
tajiem projektiem un iekļaujoties plā-
notajos termiņos.

Papildus ikdienas darbiem ielu 
un ceļu uzturēšanā, ēku apsaimnie-
košanā un teritoriju labiekārtošanā 
pašvaldības saimnieciskie darbinieki 
ir pabeiguši estrādes solu atjaunoša-
nu, Kosmonautu ielas trotuāra un ap-
gaismojuma izbūvi 500 m garumā. Ar 
valsts atbalstu projektā „Meža dienas 
2022” parkā ir uzstādīti jauni soliņi un 
soliņu kompleksi.

Otro gadu pašvaldībā tika organi-
zēts projektu konkurss „Daudzdzīvok-
ļu māju teritoriju labiekārtošana”. Arī 
šoreiz aktivitāte bija liela. Atbalstīti ar 
līdzfinansējumu un veiksmīgi realizēti 
deviņi dažāda lieluma projekti Varakļā-
nos pie daudzdzīvokļu ēkām Pils iela 
32, Pils iela 28A un 28B, Pils iela 18, 
Rēzeknes iela 4, Brīvības iela 1, Kos-
monautu iela 22, Kosmonautu iela 18, 
Rīgas iela 19 un Jaunatnes iela 7, Mur-
mastienē.

Zemāka aktivitāte pagājušajā 
gadā bija pašvaldības izsludinātajos 

iedzīvotāju iniciatīvu investīciju projek-
tos – „Atbalsts lauku tūrismam”, „No-
vada suvenīrs” un „Radies Varakļānos”. 
Visas iepriekš uzskaitītās aktivitātes 
paredzēts turpināt arī šajā gadā, tā-
pēc, laicīgi apzinot savas iespējas un 
vajadzības, gribu mudināt visus būt 
aktīviem un izmantot papildus iespē-
jas savu sapņu piepildīšanai. Biedrī-
bām vairākas aktivitātes sola Madonas 
novada fonda (MNF) administrētie 
Leader projekti. Ar MNF projekta līdz-
finansējumu šogad varētu cerēt arī uz 
skeitparka un jaunu bērnu rotaļu lau-
kuma elementu uzstādīšanu.

Īsi pirms Jaungada ar CFLA tika pa-
rakstīts investīciju līgums par projektu 
„Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mi Miera ielā 14, Varakļānos”. Projekts 
tiks realizēts 2023. gadā. Vērtēšanā ir 
iesniegts ielu apgaismojuma nomai-
ņas projekts. Kā augstas gatavības 
projekti šobrīd ir izstrādāti Lubānas ie-
las seguma atjaunošanas un Preiļu ie-
las pārbūves būvprojekti. Darbi turpi-
nās pie pils apkures sistēmas izbūves 
un fasādes atjaunošanas būvprojektu 
izstrādes. Projektu turpmāka virzība 
un ieviešana būs atkarīga no finanšu 
pieejamības.

Pateicoties deputātu iniciatīvām 
un atbalstam, no 2022. gada 1. septem-
bra 9. – 12. klašu skolēniem Varakļānu 
vidusskolā esam ieviesuši stipendiju 
sistēmu, lai uzlabotu mācību sasnie-
gumus un stiprinātu skolas prestižu. 
Šobrīd tiek strādāts pie Varakļānu no-
vada vienojošas simbolikas izveides un 
ieviešanas.

Skaistus mirkļus, pozitīvu enerģiju 
vairākkārt ir izdevies sarūpēt novada 
Kultūras centram. Radošas, idejām 
bagātas turpmākās aktivitātes un veik-
smīgu dalību XXVII Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un XVII Deju svētkos!

Paldies visiem pašvaldības darbi-
niekiem, uzņēmējiem, novada iedzīvo-
tājiem, kas ar savu darbu un idejām ir 
sekmējuši mūsu novada, mūsu valsts 
attīstību.

Veselību, izturību un veiksmi!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs 

Labestības gaisotnē
Ziemassvētki ir laiks, lai atcerētos, 

laiks, lai dalītos ar labo savā sirdī. Tas ir 
laiks, kad caur dāvanām, labajiem dar-
biem un vārdiem pateikt to, ko jūtam 
viens pret otru. Tas ir laiks, kad piepildīt  
vēlmes, izrādīt rūpes un mīlestību pret 
tiem, kas mums rūp. 

Cilvēku labestības, pozitīvas attieks-
mes un sirsnīguma pilna bija gada no-
gale, kad gan mūsu pilsētas iedzīvotāji, 
gan anonīmi ziedotāji sūtīja pārsteiguma 
dāvanas un laba vēlējumus Varakļānu 
veselības aprūpes centra iemītniekiem. 
Tādēļ visas iestādes vārdā gribu teikt 
sirsnīgu paldies. Vispirms Varakļānu vi-
dusskolas skolēniem, īpaši 10.,12. klases 
audzēkņiem, par svētku sajūtas radīša-
nu iestādē, Bērnudārza „Sprīdītis” ve-
cākās grupiņas bērniem, audzinātājām 
un vecākiem par garšīgajiem cienastiem 
un kopā būšanu. Paldies čaklajām zeķu 
adītājām par silto un mednieku kolektī-
vam par garšīgo  pārsteigumu. Paldies 
muzikantiem, kas gadu no gada ieprie-
cina ar koncertiem un pat aizņemtības 
steigā atrod laiku paviesoties  aprūpes 
centrā. Kā katru gadu VAC klientus prie-
cēja arī sadarbība ar organizācijas NSUS 
rīkoto labdarības pasākumu „Eņģeļu 
pasts”, saņemot nezināmu labvēļu sūtī-
tas dāvanas. Paldies visiem, kas domās 
un darbos bija kopā ar mums!

Dina Inķēna
Varakļānu VAC vadītāja

iedzīvotājiem.
Kopumā varētu teikt, ka esam ļoti 

pārsteigti un pateicīgi ikvienam, kas, 
labu nodomu motivēti, padomā arī par 
citiem cilvēkiem, kam reizēm pat mazā-
kā lieta, vārds vai rīcība dod ticību un 
sirds siltumu, ikdienas gaitas pavadot. 
Reizēm trūkst vārdu, lai aprakstītu un 
pateiktos ikvienam, kas par mums at-
ceras un pārsteidz, jo līdz šim saņemtie 
jebkura veida dāvinājumi mums dod 
ne vien atspērienu ikdienā, bet arī ne-
viltotas emocijas par to, ka par mums 
atceras. Pateicoties Jums visiem, mūsu 
ikdiena un arī mēs paši kļūstam labāki 
– vairojot labestību, atbalstu, mīlestību 
un pozitīvas emocijas. Tādi pārsteigumi 
izrauj no ikdienas rutīnas, atgriež spē-
kus, lai cīnītos ar dzīves nedienām un 
atjauno cerības par pozitīvu nākotni. 

Mēs, Varakļānu novada pašvaldī-
bas pansionāts „Varavīksne”, vēlamies, 
lai Jūs nojaušat savu vērtību un sapro-
tat, ka Jūsu labie darbi, sniegtie atbalsti 
un palīdzība netiek aizmirsta un tiek no-
vērtēta. Paldies!

Patiesā cieņā pansionāta kolektīva 
vārdā sociālā darbiniece 

Linda Juste
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Noslēdzies I semestris, apkopoti 
mācību darba rezultāti, izliktas I se-
mestra atzīmes gandrīz visos mācību 
priekšmetos, izņemot tos, kuros ir 
mazs stundu skaits un mācību priekš-
meta tēmu novērtējums paredzēts II 
semestrī.

Mācību semestra noslēgums nesa 
daudz prieka ne tikai par paveikto mā-
cību darbā, bet pēc Covid-19 pandēmi-
jas attālinātā mācību procesa beidzot 
notika gadumijas svētku eglīte un sa-
viļņojošie labdarības pasākumi.

Augsts un optimāls sekmju līme-
nis, noslēdzot I semestri, bija 48 sko-
lēniem – 27%.

Pietiekams – 89 skolēniem – 49,4%.
Nepietiekams – 43 skolēniem 23,6%.
Augsti vērtējumi saņemti kultūrā 

un mākslā, dizainā un tehnoloģijās, 
kultūras pamatos, vēsturē un soci-
ālajās zinībās, teātra mākslā. Zemāki 
vērtējumi eksaktajos(fizikā, ķīmijā, bio-
loģijā, matemātika, dabaszinības) un 
atsevišķos speciālās izglītības priekš-
metos.

   Šī mācību gada jaunums – stipen-
dijas Varakļānu vidusskolas 9. –12. kla-
šu skolēniem. Jaunā Varakļānu novada 
pašvaldības  ideja ir nesusi augļus, jo 
skolēni ir uzlabojuši savas prasmes un 
zināšanas.  Stipendijas  tiek piešķirtas 
no speciāli šim mērķim plānotiem Va-
rakļānu novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem; stipendijas apmērs tiek 
noteikts pašvaldības finanšu iespēju 
robežās.

Stipendiju mērķis:
1. Veicināt augstāku mācību re-

zultātu sasniegšanu ikdienas darbā, 
motivēt skolēnu piedalīšanos dažādu 
līmeņu konkursos un olimpiādēs, po-
pularizējot Varakļānu vidusskolu un 
novadu kopumā;

2. Motivēt izglītojamos paaugsti-
nāt mācību sasniegumus, veicināt iz-
glītojamo intelektuālo spēju attīstību 
un centienus kvalitatatīvas izglītības 
iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu 
ieinteresēšana mācībām Varakļānu vi-
dusskolā.

Uz semestra stipendiju var preten-
dēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, 
kuru vidējais vērtējums iepriekšējā 
semestra liecībā vai apliecības par pa-

2022./2023. m.g. I semestra mācību darba rezultāti 
Varakļānu vidusskolā

matizglītību sekmju izrakstā nav ze-
māks par 6 (sešām) ballēm. Semestra 
stipendija tiek piešķirta uz semestri un 
tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī.

Stipendiju piešķiršanas/ anulē-
šanas papildkritēriji:

1.  Iepriekšējā mēnesī  nav fiksēti 
neattaisnoti mācību stundu kavējumi 
un nav fiksēti skolas iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumi;

2. Pēdējos 12 mēnešu laikā nav fik-
sēti administratīvi pārkāpumi;

3. Izglītojamais ir pārstāvējis izglītī-
bas iestādi mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos, sacensībās vai citādi 
pārstāvējis izglītības iestādi.

Lai saņemtu stipendijas, skolēni 
iesniedz savu mācību darba un akti-
vitāšu pašvērtējumu, kuru  analizē sti-
pendiju piešķiršanas komisija.

Izglītojamajam saskaņā ar No-
likumu  tiek piešķirtas stipendijas 
semestrim:

1. 20,00 EUR  I, II semestrī 9.,10.,11., 
12. klases izglītojamajam, ja vidējais 
vērtējums iepriekšējā semestrī in no 
6,00 līdz 7, 49 ballēm;

2.  35,00 EUR I, II semestrī 9., 
10.,11., 12. klases izglītojamajam, ja 
vidējais vērtējums semestrī ir no 7,50 
līdz 8,49 ballēm;

3. 50,00 EUR  I, II semestrī 9.,10.,11., 
12. klases izglītojamajam, ja vidējais 
vērtējums semestrī ir no 8,50  līdz 
10,00 ballēm.

Komisija var pieņemt lēmumu par 
vienreizējas stipendijas piešķiršanu 9. 
– 12. klases izglītojamajiem šādos ga-
dījumos:

1. Par izglītojamā izcīnītu godalgo-
tu vietu valsts mēroga olimpiādēs,   zi-
nātniski pētniecisko darbu konkursos:

a) par 1. vietu 100,00 EUR apmē-
rā;

b) par 2. vietu 75, 00 EUR apmērā;
c) par 3. vietu 50, 00 EUR apmērā;
d) par atzinību 30,00 EUR apmērā.
2. Par izglītojamā izcīnītu godal-

gotu vietu reģiona, starpnovadu olim-
piādēs, zinātniski pētniecisko darbu 
konkursos:

a) par 1. vietu 75,00 EUR apmērā;
b) par 2. vietu 50,00 EUR apmērā;
c) par 3. vietu 30,00 EUR apmērā;

d) par atzinību 20,00 EUR apmērā.
3. Īpašos gadījumos ar vienbalsī-

gu komisijas lēmumu var tikt piešķirta 
vienreizēja stipendija līdz 50,00 EUR 
apmērā par citiem mācību sasniegu-
miem vai izcilībām jomās.

I semestrī stipendiju, kuru iegūst 
par vērtējumu 6 – 7,49 balles, saņēma 
29 skolēni,

par vērtējumu 7,50 – 8,49 saņēma 
11 skolēni, 

par vērtējumu 8,50 –10 balles sa-
ņēma 7 skolēni. 

I  semestrī mūsu skolas audzēkņi 
ieguva godalgotas vietas Madonas un 
Varakļānu novadu olimpiādēs, saņe-
mot par saviem panākumiem naudas 
balvas. Tā bioloģijas olimpiādē iegūtas 
2 pirmās vietas 9. un 10. klašu grupā,  
1 trešā vieta, kā arī atzinība. 10. klases 
skolniece piedalīsies bioloģijas olimpi-
ādē valstī. 

Ar vienreizēju naudas balvu tika 
apbalvoti audzēkņi, kuri ieguva godal-
gotas vietas R. Mūka literārās jaunra-
des konkursā, R. Blaumaņa 18. literārās 
jaunrades konkursā, kā arī  Vidzemes 
reģiona jaunsargu konkursā ar iespēju 
piedalīties militārajā parādē Rīgā. 

Iegūtais ne tikai morālais, bet arī 
materiālais gandarījums motivē cen-
sties un pierādīt sevi plašākā mērogā, 
apliecināt savas spējas, konkurējot ar 
citu skolu vienaudžiem.

Tāpēc pateicība Varakļānu novada 
pašvaldībai par pozitīvo iniciatīvu, kas 
attīsta mūsu jauniešos zinātkāri, eru-
dīciju, pašvadītu mācīšanos un talantu 
izkopšanu.

Lai kā vēlējums Varakļānu vidus-
skolas skolēniem, vecākiem un visiem 
varakļāniešiem 2023. gadā ir jaunlat-
vieša Jura Alunāna viedie vārdi:

„Nevis slinkojot un pūstot, 
Tautu labā godā ceļ. 
Nē, pie prāta gaismas kļūstot, 
Tauta zied un tauta zeļ!’

Anita Saleniece, 
Varakļānu vidusskolas direktora 

vietniece mācību darbā

No 2023. gada 9. janvāra līdz 8. 
februārim notiks īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, Natura 2000 terito-
rijas, dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna 2023. – 2035.
gadam sabiedriskā apspriešana.

Dabas liegums „Lubāna mitrājs” 
atrodas Madonas novada Barkavas, 
Ošupes un Indānu pagastu, Gulbenes 
novada Daukstes un Stradu pagastu, 
Balvu novada Rugāju, Lazdukalna un 
Bērzpils pagastu, Rēzeknes novada 
Gaigalavas, Nagļu un Dekšāres pagas-
tu, kā arī Varakļānu novada Varakļānu 
pagasta teritorijā.

Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna sabiedris-
kās apspriešanas sanāksmes notiks 
2023. gada

30. janvārī plkst. 17.00 Gulbenes 

Paziņojums par Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

novada pašvaldības ēka 3. st. zālē, Gul-
benē, Ābeļu iela 2; 

31. janvārī plkst. 17.00 Degumnie-
ku tautas nama telpās, Madonas nova-
da Degumniekos, Skolas iela 4; 

1. februārī plkst. 10.00 Varakļānu 
kultūras namā, Varakļānu novada Vara-
kļānos, 1. maija laukums 4; 

plkst. 14.00 Bērzpils saieta namā, 
Balvu novada Bērzpilī, Dārza ielā 25a; 

plkst. 17.00 Gaigalavas kultūras 
namā Rēzeknes novada Gaigalavā, Rē-
zeknes iela 2.

No 2023. gada 9. janvāra ar plānu 
iespējams iepazīties elektroniski www.
enviro.lv un ar tā drukātu versiju un 
saistītajiem dokumentiem interesen-
tiem individuāli būs iespējams iepazī-
ties sabiedriskās apspriešanas sanāks-
mju vietās, iepriekš norādītajos datu-
mos un vietās.

Izteikt viedokli un sniegt priekšliku-
mus par plānu aicinām sanāksmēs vai 
rakstiski līdz 2023. gada 8. februārim, 
adresējot tos plāna izstrādātājam SIA 
„Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 
31, Rīga, LV-1002, vai info@enviro.lv, lu-
bans@enviro.lv ). 

Dabas aizsardzības plāna izstrāde 
tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda projekta „Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšanai un ekosistēmu aizsar-
dzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 jeb 
dabas skaitīšanas ietvaros.

Plānu 2023. – 2035. gada periodam 
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevu-
mā izstrādā SIA „Enviroprojekts” (Mazā 
Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālru-
nis 25641455, www.enviro.lv)

Aicināti visi interesenti!  
SIA „Enviroprojekts”

Varakļānu novada pensionāru 
biedrības „Pīlādzītis” biedri gada noga-
lē pulcējās, lai līksmi pavadītu aizejošo 
gadu, spēlētu dažādas spēles, atcerē-
tos jaukākos gada notikumus, dzie-
dātu dziesmas. Ar nodibinājuma „Nā-
kotnes Atbalsta fonds” atbalstu tika 
īstenots projekts par finansējuma pie-
šķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei 
vientuļajiem pensionāriem, biedrības 
biedriem un sabiedriski aktīviem se-
nioriem, kā arī senioru pēcpusdienas 
organizēšanai.

Biedrības aktīvisti sagādāja dāva-
nas bērniem no Ukrainas, kuri dzīvo 
Varakļānu novadā.

Paldies par sadarbību un atbalstu 

Seniori svin

Seniori priecājas par saņemtajām dāvanām.

Varakļānu vidusskolas trīs skolotāju un trīs skolēnu 
komanda  ir ieguvusi iespēju piedalīties Izglītības Attīs-
tības centra projektā „Iecietības kultūras stiprināšana 
skolu vidē” (Nr. AIF/2022/SCT3/01), ko finansē Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu 
programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopumā no visas 
Latvijas ir apstiprinātas desmit skolu komandas. 2022. 
gada 8. – 9. decembrī skolotāji piedalījās ievadseminārā 
Siguldā, kur ieguva gan nodarbību materiālus cilvēktiesī-
bu un diskriminācijas jautājumos, gan praktiskās iemaņas 
nodarbību vadīšanā. Decembrī skolas 9. – 12. klašu sko-
lēni piedalījās anketēšanā par jauniešu attieksmi saistībā 
ar iecietību un diskrimināciju. Dažādas aktivitātes turpinā-
sies līdz 2024. gada februārim.

Iespēja piedalīties

Varakļānu novada pašvaldībai un Sociālajam dienestam!
A. Jaunzeme
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Ilgu mūžu nodzīvoji, 
Daudz darbiņu padarīji. 
Lai nu viegli Zemes māte 
Pārklāj Tavu augumiņu.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
decembra mēnesī: 

Broka Genovefa 91
Garanča Valentīna 90
Kanča Konstancija 90

Bij mātes mūžs
kā zāļu nasta devīgs – 
no katras zālītes
pa piena lāsei,
no katras zālītes
 pa gaismas lāsei.
 (R. Venta)

Mūsu klusa līdzjūtība 
Oskaram Kančam ar ģimeni, 

māti aizsaulē pavadot.
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Sirds nepukst vairs.
Bet vēl tai bija skanēt,
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
 (J. Sudrabkalns)

Varakļānu Novada muzeja 
kolektīvs izsaka visdziļāko 

līdzjūtību 
Oskaram Kančam ar ģimeni,
māmuļu pavadot kapu kalniņā 

2022. gads Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

Varakļānu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2022. gadā noslēgtas 9 laulības, 
no kurām:

 2 laulības slēgtas pie garīdznieka 
Stirnienes Svētā Laura Romas katoļu 
draudzē; 

1 laulība slēgta Varakļānu Vissvētā-
kās Jaunavas Marijas Debesīs uzņem-
šanas Romas katoļu draudzē. 

Pirmajā laulībā stājušies 6 vīrieši 
un 5 sievietes, otrajā laulībā – 1 vīrietis 
un 2 sievietes, trešajā laulībā - 2 vīrieši 
un 1 sieviete, ceturtajā laulībā – 1 sie-
viete. Jaunākajam līgavainim 23 gadi, 
vecākajam – 70 gadi. Jaunākajai līgavai 
24 gadi, vecākajai – 70 gadi.

2022. gadā Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 21 
jaundzimušais – 7 meitenes un 14 zēni. 
13 bērniņi dzimuši laulībā, bet 7 bēr-
niem par pamatu ziņu ierakstīšanai par 
tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums 
par paternitātes atzīšanu, un 1 bērnam 
ir ieraksts tikai par mammu.

4 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 
11 ģimenēs – otrais bērns, 2 ģimenēs 
– trešais bērns, 3 ģimenēs – ceturtais 
bērns un 1 ģimenē – piektais bērns. 

Reģistrēti 58 miršanas reģistri, 
mirušas 35 sievietes un 23 vīrieši. 43 
miršanas reģistri reģistrēti Varakļānu 
novada administratīvajā teritorijā dek-
larētām mirušām personām, 3 – Preiļu 
novada administratīvajā teritorijā dek-
larētām mirušām personām, 8 – Rēzek-
nes novada administratīvajā teritorijā 
deklarētām mirušām personām, 3 – 
Madonas novada administratīvajā teri-
torijā deklarētām mirušām personām, 
1 – Krāslavas novada administratīvajā 
teritorijā deklarētai mirušai personai.

Mirušo personu vecums:

Sievietes Vīrieši:

38 gadi – 1 27 gadi – 1

48 gadi – 1 29 gadi – 1

51 gads – 1 47 gadi – 1

52 gadi – 1 57 gadi – 1

62 gadi – 1 58 gadi – 1

68 gadi – 1 60 gadi – 1

71 gads – 1 61 gads – 1

80 gadi – 2 62 gadi – 1

82 gadi – 1 65 gadi – 2

83 gadi – 1 66 gadi – 1

84 gadi – 2 67 gadi – 2

85 gadi – 2 68 gadi – 1

86 gadi – 1 70 gadi – 2

87 gadi – 2 73 gadi – 1

88 gadi – 1 74 gadi – 1

89 gadi – 2 84 gadi – 1

90 gadi – 3 89 gadi – 1

91 gads – 2 91 gads – 1

92 gadi – 4 93 gadi – 1

93 gadi – 1 94 gadi – 1

94 gadi – 1

98 gadi – 2       

99 gadi – 1
               

2022. gada kopējais jaundzimušo 
bērnu skaits 23, kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Varakļānu novada administra-
tīvā teritorija un  57 mirušo personu 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija dekla-
rēta Varakļānu novada administratīvā 
teritorijā.

Iedzīvotāji skaits uz 01.01.2019. – 3267
Varakļānu pagasts 680
Murmastienes pagasts 711
Varakļānu pilsēta 1876

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. – 3184
Varakļānu pagasts 653
Murmastienes pagasts 695
Varakļānu pilsēta 1836

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. – 3091
Varakļānu pagasts 624
Murmastienes pagasts 666
Varakļānu pilsēta 1801

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2022. – 3035
Varakļānu pagasts 607
Murmastienes pagasts 663
Varakļānu pilsēta 1765

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2023. – 3133
Varakļānu pagasts 669
Murmastienes pagasts 703
Varakļānu pilsēta 1763

Vecākie novada iedzīvotāji uz 
01.01.2022.
Varakļānu pagasts – 1925. gada 
15. aprīlī dzimusi sieviete
1928. gada 8. aprīlī dzimis vīrietis
Murmastienes pagasts – 1927. gada 

11. decembrī dzimusi sieviete
1929. gada 6. jūlijā dzimis vīrietis
Varakļānu pilsēta – 1924. gada 3. jan-
vārī dzimusi sieviete
1925. gada 15. februārī dzimis vīrietis
Vecākie novada iedzīvotāji uz 
01.01.2023.
Varakļānu pagasts – 1925. gada 
w15. aprīlī dzimusi sieviete
1934. gada 20. novembrī dzimis vīrietis
Murmastienes pagasts – 1927. gada 
11. decembrī dzimusi sieviete
1929. gada 6. jūlijā dzimis vīrietis
Varakļānu pilsēta – 1924. gada 3. jan-
vārī dzimusi sieviete
1925. gada 15. februārī dzimis vīrietis

Konkursa mērķi:
• Radīt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Vara-

kļānu novada teritorijā;
• Rosināt radošu pašizteikšanos, apliecinot savu indi-

vidualitāti, veidojot svētku kompozīcijas/noformēju-
mus;

• Veicināt Varakļānu novada uzņēmēju un iedzīvotāju 
aktīvu līdzdalību novada vizuālā tēla un svētku kom-
pozīciju veidošanā;

• Iesaistīt Varakļānu novada iedzīvotājus vizuāli pie-
vilcīgas, estētiskas un Varakļāniem raksturīgas vides 
veidošanā ziemas periodā.

Tika vērtēta kompozīcijas atbilstība svētkiem, ideja 
un tās realizācijas kvalitāte, pielietoto materiālu atbil-
stība un oriģinalitāte, radošums, objekta vizuālais kop-
tēls, iekļaušanās apkārtējā vidē, atbilstība nolikuma 
prasībām.

Šogad rotājumi novadā tika veidoti pieklusināti, 
domājams lielo energoizmaksu dēļ. 

Konkursam tika pieteikti četri objekti. Vērtēšanas 
komisija galveno balvu piešķīra Radošajai apvienībai 
„Kaimiņi” par kompozīciju „Sniegavīrs un draugi”.

Jāuzteic daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 19 iedzī-
votāju pozitīvā iniciatīva, veidojot vienotu kompozīciju 
„Ziemassvētku trīnītes”, ko raksturoja vienojošs stils, 
atbilstība un iekļaušanās pilsētvidē.

Uzņēmuma Ziemassvētku kategorijā balvu saņem 
SIA „Meiers” par kompozīciju „Pieturvieta „MIERS 
un SATICĪBA””.  Radošs, no dabas materiāliem veidots 
darbs! 

Siltuma un ģimeniskuma piestrāvota, radot Zie-
massvētku sajūtu daudzajiem Kultūras centra ap-
meklētajiem, bija kompozīcija „Kur gan palicis mans 
draugs”

Speciālbalva tiek piešķirta Rīgas ielas 72 individu-
ālajās mājas iedzīvotājiem par gaumīgo, estētiski pie-
vilcīgo Ziemassvētku rotājumu.

Paldies ikvienam, kas šajā laikā izgaismoja savu 
dzīvokļu, māju logus, pagalmus, svētku rotā greznoja 
egles!

Informāciju sagatavoja 
A. Jaunzeme

Ziemassvētku rota 2022

SIA „Meiers”.

Varakļānu novada Kultūras centrs.

Radošā apvienība „Kaimiņi”.

Rīgas iela 19.
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SIA „Baltic Akmens” 
veic 

PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANU 
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, 
iepriekš piezvanot:
T. 26909999

Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – 

Rēzeknē, Rīgas ielā 9


