
Lai uzsāktu jauno izglītošanās  pe-
riodu, neliels ieskats aizvadītajā mācī-
bu gadā.

2020./2021. m.g. noslēdza 240 
skolēnu. Vidējais vērtējums – 6,65 uz-
skatāms par labu zināšanu kvalitātes 
rādītāju.

Augsts līmenis (9 – 10 balles) 7 
skolēni (3,3%).

Optimāls līmenis (6 – 8 balles) 87 
skolēni (40,7%).

Pietiekams līmenis (4 – 5 balles) 92 
skolēni (43,0%).

Nepietiekams līmenis (1 – 3 balles) 
25 skolēni (11,7%).

Nav vērtējuma (n/v) 3 skolēni 
(1,4%).

Kopā augsts un optimāls līmenis 
94 skolēniem (44%).

Augstākie vidējie vērtējumi 8 bal-
les un vairāk vēsturē un sociālajās zi-
nībās, kulturoloģijā, sportā, tehniskajā 
grafikā, mājturībā un tehnoloģijās, ze-
mākie vērtējumi (vidēji 5 balles) eksak-
tā virziena priekšmetos: ķīmijā, mate-
mātikā, fizikā, dabaszinībās.

Skolēniem, kuri atsevišķos priekš-
metos saņēma n/v, šis vērtējums drī-
zāk ir nevis zināšanu trūkuma, bet gan 
attieksmes jautājums, attālinātā mācī-
bu procesa nozīmīga problēma. 

Viens no nozīmīgākajiem skolu 
vērtēšanas kritērijiem ir centralizēto 
eksāmenu rezultāti. Skolēni tos nokār-
tojuši pārsvarā ar augstākiem rezultā-
tiem nekā vidēji valstī.

Angļu valodā Varakļānu vidus-
skolā vidējais vērtējums 70,0%, valstī 
– 66,8%.

Latviešu valodā Varakļānu vidus-
skolā vidējais vērtējums 60,8%, valstī 
– 51,3%.

Matemātikā Varakļānu vidussko-
lā vidējais vērtējums 33,7%, valstī – 
36,3%.

Eksāmenu Latvijas un pasaules 
vēsturē kārtoja 2 skolēni, kuri ieguva 
vidējo vērtējumu 72,2%, valstī 46,0%. 
Bioloģiju kārtoja 1 skolēns, vidējais 
vērtējums 71,3%, valstī – 50,2%.

1., 4., 7., 10. klasēs uzsākām kom-
petenču apguvi, šis process prasīja 

Jauno mācību gadu uzsākot

īpaši radošu metodisko pieeju, jo dau-
dzos priekšmetos nebija izstrādāti mā-
cību materiāli, mācību līdzekļi, mācību 
grāmatas nesakrita ar mācību prog-
rammām. Pedagogi un skolēni saskā-
rās ar problēmām, bet bija priekšmeti, 
kuri sagādāja gandarījumu, izstrādāti 
digitālie mācību līdzekļi ģeogrāfijā, in-
ženierzinībās, atsevišķi temati latviešu 
valodā un literatūrā u.c.

Grūtības sagādāja jaunie mācību 
priekšmeti, kuros nebija mācību grā-
matu, trūka metodisko iestrādņu.

Ikdienas mācību stundas tika or-
ganizētas dažādi, daži skolotāji gandrīz 
100% stundas vadīja Zoom vai MTeam 
platformā, citi – apmēram 50%, citi – 
izmantoja vietnes uzdevumi.lv, soma.
lv, tavaklase.lv u.c.,  uzdeva mācību uz-
devumus un kontrolēja to izpildi.

Atnācis 2021./2022. mācību gads 
ar jaunām vēsmām izglītības sistēmā,  
cerībām, ka visi izglītosimies skolā, vēl-

mi apgūt jauno un izzināt jau atklāto.
Mācību gaitas šogad uzsāka 248 

skolēni, 1. klasē – 27 audzēkņi, 10. kla-
sē – 14 izglītojamie. Šogad Varakļānu 
vidusskolā uzņemti 10 skolēni no likvi-
dētās Murmastienes pamatskolas, vē-
lam viņiem veiksmīgu mācību  darbu 
un atbalstošus pedagogus un klases-
biedrus.

12. klases absolventi turpinās 
tālākizglītības gaitas dažādā Latvijas 
augstskolās, 3 – strādās ārzemēs. Vis-
vairāk – 5 absolventi – studēs LU, 3 – 
RTA, 1 – BA, 1 – LLU, 1 – LAA, 1 – VA.

3., 6. un 9. klasē skolēni vēl mācās 
pēc iepriekšējā perioda izglītības prog-
rammām, pārejās klasēs tiek apgūta 
jaunā kompetenču pieeja. 

Lai arī šis jaunais mācību gads 
skolas saimei, vecākiem un novadnie-
kiem sniedz gandarījumu par radošu 
izglītošanās procesu Varakļānu vidus-
skolā.
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1. Par nekustamā īpašuma adreses 
noteikšanu.

2. Par zemes nomu.
3. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 

13a-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā un nodoša-
nu atsavināšanai.

4. Par nekustamā īpašuma Saules 
iela 18, Varakļāni, Varakļānu novads, iz-
soles rīkošanu.

5. Par dzīvokļa Pils iela 20-1, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

6. Par deklarētās adreses anulēša-
nu Xxxx Xxxx.

7. Par Sociālās dzīvojamās mājas 
īres līgumu pagarināšanu.

8. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-
līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

9. Par dzīvojamās telpas īres tiesī-
bu piešķiršanu.

10. Par naudas balvu piešķiršanu 

VARAKĻĀNU  NOVADA  PAGAIDU 
ADMINISTRĀCIJAS SĒDE

nozīmīgās dzīves jubilejās.
11. Par materiālās palīdzības pie-

šķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.
1. Piešķirt vienreizēju materiālo 

palīdzību 20,00 EUR apmērā skolas 
gaitu uzsākšanai katram Varakļānu vi-
dusskolas skolēnam, kurš 2021. gada 
1. septembrī pirmo reizi uzsāk mācības 
1. klasē.

12. Par atbalstu biedrības „Pieau-
gušo attīstības projekts” projektam/

Piešķirt biedrībai „Pieaugušo at-
tīstības projekts” līdzfinansējumu zu-
pas virtuves darbības nodrošināša-
nai laika periodā no 01.09.2021. līdz 
31.05.2022.  220,00 EUR / mēnesī .

13. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas publiskās apspriešanas plānojuma 
un kārtības apstiprināšanu.

14. Par kopīgās iestādes „Cesvai-
nes, Lubānas un Varakļānu novadu ap-
vienotā būvvalde” likvidēšanu.

15. Par papildinājumiem pašvaldī-
bas iestāžu un struktūrvienību amatu 
un mēnešalgu sarakstos.

VARAKĻĀNU  NOVADA  PAGAIDU 
ADMINISTRĀCIJAS ĀRKĀRTAS SĒDE 
10.09.2021.    
Nr.5

1. Par aizņēmumu projekta „Pils 
ielas posmu atjaunošana Varakļānu pil-
sētā” darbu realizācijai.

2. Par dzīvokļa Pils iela 20-16, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

3. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-1, Va-

rakļāni, Varakļānu novads, atsavināša-
nu un nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-12, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināša-
nu un nosacītās cenas noteikšanu.

M. Justs,
Pagaidu administrācijas vadītājs

L. Nagle,
Lietvede

No 20.09.2021. mainīts darba laiks
VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  KASES DARBA LAIKS

Pirmdiena    slēgts 
Otrdiena       slēgts
Trešdiena      08.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Ceturtdiena  08.00 – 12.00  12.30 –17.30
Piektdiena    08.00 – 9.30 – tirdzniecības nodevu iekasēšana tirgū            
                       09.30 – 12.00  12.30– 15.30

Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
Tālrunis: 27790030

E pasta adrese: kase@varaklani.lv
      

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA

aicina pieteikties amatam
NAMU PĀRZINIS (5153 01)

uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi: 
apsaimniekošanas darbu plāno-	
šana un vadība;
komunikācija ar dzīvokļu īpašnie-	
kiem un risinājumu radīšana;
dokumentācijas, dažādu atskaišu 	
sagatavošana;
uzturēt un aktualizēt dzīvojamo 	
māju lietas;
nodrošināt pakalpojumu, pārva-	
dīšanas un apsaimniekošanas, kā 
arī citu līgumu izpildes organizēša-
nu un uzraudzību;
projektu vadība;	
sadarbība ar remontu un apkalpo-	
šanas darbu izpildītājiem, pašval-
dības un valsts institūcijām.
organizēt un vadīt apsaimniekoja-	
mo māju iedzīvotāju kopsapulces;
darbs ar parādniekiem;	

Prasības kandidātiem:
vidējā, vidējā speciālā vai augstākā •	
izglītība (vēlams namu apsaimnie-
košanas vai ekonomikas jomā);
labas datorprasmes (MS Office, •	
Excel);
spēja strādāt komandā un patstā-•	
vīgi plānot un organizēt savu dar-
bu;
pozitīva attieksme, labas komuni-•	
kāciju prasmes un iniciatīva.

Piedāvājam:
darbu uz noteiktu laiku;•	
stabilu atalgojumu mēnesī 630 •	
EUR (bruto), kā arī piemaksas par 
papildus pienākumu veikšanu;
sociālās garantijas.•	
Pretendentus lūdzam CV un mo-

tivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums 
namu pārziņa amatam” sūtīt uz e-pas-
tu: dzku@varaklani.lv vai pa pastu, 
adresējot Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA, Rīgas ielā 13, 
Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-
4838. Pieteikumus pieņemsim līdz 
2021. gada 1. oktobrim, plkst. 16.00.

Uzziņas pa tālruni: 64860710, 
26499918.

Pateicamies par atsaucību un lū-
dzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem 
pretendentiem, kuri tiks virzīti atlases 
otrajai kārtai.

Personas datu apstrāde un lieto-
šana tiks nodrošināta atbilstoši Perso-
nas datu aizsardzības prasībām.
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„Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanas” 
realizācija

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie Va-
rakļānu novada pašvaldības izsludinā-
tā projektu konkursa „Daudzdzīvokļu 
māju teritoriju labiekārtošanas” realizā-
cijas. Konkursa ietvaros projekts tiek 
īstenots šādu māju teritorijas labie-
kārtošanai:

Daudzdzīvokļu māju Fabrikas •	
ielas 1, Fabrikas ielas 3 un Fabrikas 
ielas 5, Varakļānos pagalmu piebrau-
camā ceļa esošā grants seguma aiz-
stāšana ar asfaltsegumu  434,92 m² 
platībā;

Kosmonautu ielā 13, Vara-•	
kļānos, projekta ietvaros īstenojas re-
montdarbi, uzlabojot esošo asfaltse-
gumu. Mājas pagalma pusē remontē-
jot gan automašīnu stāvlaukumu, gan 
ieejas kāpņu telpās, gan piebraucamo 
ceļu. Kā arī mājas galā esošā stāvlauk-
ma seguma atjaunošana. Kopējā at-
jaunojamā platība 847,66 m²;

Kosmonautu ielā 15, Vara-•	
kļānos. Projekta ietvaros īstenojas re-
montdarbi, uzlabojot esošo asfaltse-
gumu. Mājas pagalma pusē remontē-
jot ieejas kāpņu telpās, piebraucamo 
ceļu, kā arī mājas galā esošā stāvlauk-
ma seguma atjaunošanu. Kopēja at-
jaunojamā platība sastāda 860.43 m²;

Pils ielā 18, Varakļānos. Pro-•	
jekta ietvaros īstenotie remontdarbi, 
uzlabojot esošo asfaltsegumu. Mājas 
pagalma pusē piebraucamo ceļu ar 
ieejām kāpņu telpās, esošo automašī-
nu stāvlaukumu kā arī laukumu mājas 
galā uz Kosmonautu ielas pusi. Kopējā 
atjaunojamā platība 616,57 m²;

Pils ielā 28A, Varakļānos sa-•	
darbībā ar dzīvokļu īpašniekiem no Pils 
ielas 28B, Varakļānos. Projekta ietva-
ros īstenotie remontdarbi, uzlabojot 
asfaltsegumu mājas priekšpusē esošo 
piebraucamo ceļu ar ieejām kāpņu tel-
pās, esošo automašīnu stāvlaukumu. 
Kopējā atjaunojamā platība 398,84 
m². Realizējot projektu tiek atrisināta 
problēma par lietusūdens krāšanos 
Pils ielas 28 A mājas ieeju mezgos, kā 
arī ir uzlabots piebraucamais ceļš līdz 
dzīvojamajai mājai Pils ielā 28 B;

Rīgas ielā 19, Varakļānos. Pro-•	
jekta ietvaros īstenoti remontdarbi, 
uzlabojot esošo asfaltsegumu mājas 
priekšpusē uz Rīgas ielas pusi. Koppla-
tība 346,02 m².

Vēlētos piebilst, ka atsaucība no 

dzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem bija liela, Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA bija saņēmis 13 iesniegumus par dalību projektā, bet projekta 
kopējais budžets bija ierobežots un pēc izvirzītajiem konkuras noteikumiem par 
uzvarētājiem tika atzīti 6 projekti. Komunālais uzņēmums un SIA „LV ROADS” šā 
gada jūlijā noslēdza līgumus par remontdarbiem. Tiesības uz līguma slēgšanu 
noskaidrojās Iepirkuma procedūras veikšanas procesā.  

Ir patiess prieks par paveikto un atliek cerēt, ka nākotnē dzīvokļu īpašnie-
kiem būs vēl iespēja ņemt dalību līdzīga rakstura projektu konkursos!

Finanšu institūcija ALTUM ar šī 
gada 8.septembri ir sākusi īstenot 
programmu “Aizdevums daudzdzīvok-
ļu ēku remontiem un apkārtējās teri-
torijas labiekārtošanas darbiem”, uz 
kuru var pieteikties daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju dzīvokļu īpašnieki.

Aizdevums:
no 10 000 līdz 400 000 EUR •	

vienai mājai, bet ne vairāk kā 120 EUR 
uz 1 daudzdzīvokļu mājas kopējās pla-
tības kvadrātmetru;

līdz 20 gadiem;•	
procentu likme – fiksēta 3,5%/ •	

gadā;
beigu termiņš, līdz kuram •	

jānoslēdz aizdevuma līgums – 2023. 
gada 31. decembris.

Aizdevums paredzēts sekojo-
šiem daudzdzīvokļu mājas uzlabo-
jumiem:

norobežojošo konstrukciju •	
un koplietošanas telpu būvdarbiem, 
piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, 
t.sk., liftu modernizācijai vai nomai-
ņai;

inženiersistēmu atjaunoša-•	
nai, pārbūvei vai izveidei;

brauktuves, ietves vai stāv-•	
laukuma izbūvei, pārbūvei vai atjau-
nošanai;

apgaismojuma izbūvei, pār-•	
būvei vai atjaunošanai, uzstādot ener-
goefektīvus LED gaismekļus;

citiem labiekārtošanas dar-•	
biem – bērnu rotaļu laukumu ierīko-
šanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu 
urnu, atkritumu konteineru novieto-
šanas un sporta laukumu, veļas žāvē-
tavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjauno-
šanai u.c.

jaunu apstādījumu izveidei;•	
projekta vadībai, autoruzrau-•	

dzībai un būvuzraudzībai;
neattiecināmo izmaksu finan-•	

sēšanai DME projekta ietvaros.
 Aizdevumam var pieteikties, 

ja:
iedzīvotāji ir nobalsojuši par •	

projekta realizāciju un aizdevuma 
saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja 
“par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri 
pārstāv vairāk nekā pusi no visiem 
dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). 

mājas parādsaistības par sa-•	
ņemtajiem pakalpojumiem (apsaim-
niekošana, atkritumi, siltumapgāde, 
ūdens u.c. pakalpojumi), ir mazākas 
par 10% no visu pakalpojumu rēķinu 
summas pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Pieteikumu aizdevumam aizpilda 
pilnvarotā persona, kas var būt tikai 
juridiska persona (piemēram apsaim-
niekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno 
visu nepieciešamo informāciju par 
dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem 
darbiem.
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Sasniedzot augstāko vēlē-
šanu aktivitāti valstī, mums kār-
tējo reizi ir izdevies pierādīt, ka 
Varakļānu novadā ir aktīvi un 
atbildīgi iedzīvotāji, kuriem nav 
vienaldzīgs novada liktenis. Pal-
dies tiem, kas balsoja par manas 
komandas piedāvāto sarakstu. 
Augstu novērtējam Jūsu atbal-
stu, centīsimies arī turpmāk 
darboties, lai attīstītu novadu un 
aizstāvētu iedzīvotāju intereses. 

Šobrīd aicinu būt aktīviem 
publiskajā apspriešanā. Atbilsto-
ši Saeimas lēmumam publiskā 
apspriešana ir par Varakļānu 
novada apvienošanos ar apkār-
tējiem novadiem, administratīvi 
teritoriālās reformas mērķu sa-
sniegšanai. Apspriešanas plā-
nojumu un citus ar to saistītos 
materiālus var apskatīt novada 
mājaslapā www.varaklani.lv sadaļā – 
Sabiedrības līdzdalība, kā arī novada 
bibliotēkās. 

Publiskā apspriešana notiek no 
šā gada 27. augusta līdz 27. septem-
brim, šajā laikā gaidām iedzīvotāju, 
biedrību, uzņēmēju, u.c. interesentu 
jautājumus, priekšlikumus un ierosi-

Paldies visiem par piedalīšanos pašvaldības vēlēšanās! 

nājumus. 
Publiskās apspriešanas sanāksme 

notiks 23. septembrī plkst. 17.00. At-
karībā no valstī noteiktajiem drošības 
pasākumiem ZOOM platformā un da-
ļēji klātienē Varakļānu kultūras namā. 
Lai piedalītos sanāksmē, līdz 16. sep-
tembrim elektroniski jāiesniedz reģis-

trācijas anketa (anketu iespējams 
aizpildīt arī novada bibliotēkās). 

Laika posmā no 20. septem-
bra līdz 24. septembrim notiek 
iedzīvotāju aptauja. Aptaujā var 
piedalīties visi uz šā gada 1. au-
gustu deklarētie novada iedzīvo-
tāji, kuri uz šā gada 20. septembri 
ir sasnieguši 16 gadu vecumu. 
Anketas varēs aizpildīt Varakļānu, 
Murmastienes un Stirnienes bib-
liotēkās no plkst. 9.00 līdz 18.00 
Nepieciešamības gadījumā, lai at-
vieglotu piekļuvi, anketu varēs aiz-
pildīt arī 1. stāva telpās (Varakļānu 
kultūras namā un Murmastienes 
kultūras centrā). Piesakoties pa 
tel. 27825529 tiek nodrošināta 
anketas aizpildīšana dzīvesvietā. 
Aptaujas organizēšanā piedalīsies 
arī Varakļānu novada vēlēšanu ko-
misijas locekļi. 
Esiet aktīvi arī šajā aptaujā, lai 

sniegtu savus viedokļus par apsprie-
šanas jautājumiem! 

Māris Justs, 
Varakļānu novada pagaidu 

administrācijas vadītājs

1. Ja normatīvie akti pieļautu, vai atbalsti Varakļānu novada kā atsevišķa novada pastāvēšanu arī 
turpmāk? (izvēlēties vienu atbildi, atzīmēt ar “X”)

   JĀ  NĒ

2. Cik nozīmīgi, veidojot administratīvi teritoriālo iedalījumu, Jūsu izpratnē ir šie kritēriji? (izvēlēties 
katram kritērijam vienu vērtējumu, atzīmēt ar “X”)

Kritērijs Būtiski Daļēji 
nozīmīgi

Nebūtiski

Novada ekonomiskā attīstība

Līdzšinējā sadarbība ar valsts iestādēm

Kultūrvēsturiskā piederība

Pašvaldības pakalpojuma sniegšana tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai

Attīstības centra* atrašanās novada teritorijā

Novada teritorijas lielums

ANKETA
Publiskā apspriešana par Varakļānu novada 

apvienošanos ar apkārtējiem novadiem administratīvi 
teritoriālas reformas ietvaros
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*Atbilstoši Valsts plānošanas dokumentiem, kam koncentrēti resursi, sadarbībā ar lauku teritorijām, lai uzlabotu 
pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un kvalitāti, iedzīvotāju dzīves apstākļus un labklājību, veicinot uzņēmējdarbības 
aktivitāti un darba vietu izveidi, kas nodrošina piekritīgās teritorijas attīstību valsts mērogā.

3. Kuru no šobrīd normatīvajos aktos noteiktajiem novada attīstības centriem    Jūs uzskatāt kā pievilcīgāko 
sadarbībai nākotnē?(izvēlēties vienu atbildi, atzīmēt ar “X”)

Madona  Rēzekne  Jēkabpils  Preiļi

4. Ja turpmāk, administratīvi teritoriālās reformas gaitā, tiks lemts par Varakļānu novada iekļaušanu pie-
dāvātajos novados, tad Jūs atbalstītu Varakļānu novada iekļaušanu: (izvēlēties vienu atbildi, atzīmēt ar “X”)

Madonas novadā    Rēzeknes novadā

5. Jūsu ierosinājumi publiskās apspriešanas kontekstā:

PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS!

Varakļānu novada trīs vēlēšanu iecirkņos nobalsoja 1515 vēlētāji, kas ir 59,43 % no visiem balsstiesīgajiem 2544 iedzī-
votājiem. Derīgas 1491 vēlēšanu zīmes.

Vēlēšanu rezultāti:
Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti Deputātu vietas

1. Latvijas Zemnieku Savienība 307 20,32 3
2. Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”, Nacionālā 

apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 149 9,86 2

3. Latvijas attīstībai 978 64,73 10
4. Apvienība Iedzīvotāji 57 3,77 0

Ievēlētie deputāti:
Nr. Saraksts Kandidāts Balsis Plusi Svītrojumi

1. Latvijas Zemnieku Savienība
Janīna Grudule 487 184 4

Jānis Mozga 420 135 22
Ivars Gruduls 403 104 8

2. Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Māris Višķers 206 63 6
Ieva Zepa 194 53 8

3. Latvijas attīstībai

Māris Justs 1770 795 3
Anita Saleniece 1248 305 35

Jānis Erels 1238 304 44
Gunārs Gabrišs 1208 277 47
Aina Jaunzeme 1203 289 64
Dace Ozoliņa 1202 283 59
Līga Upeniece 1187 252 43

Viktors Vilkaušs 1137 252 93
Nauris Lazda 1099 207 86

Līna Nagle 1089 169 58

Plašāka informācija par vēlēšanu rezultātiem pieejam CVK mājaslapā www.cvk.lv
A. Ščucka, Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Pašvaldības vēlēšanu rezultāti Varakļānu novadā
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20. augustā Varakļānu 
kultūras namā notika po-
litiskās iniciatīvas forums 
„Demokrātija un iden-
titāte”. To organizēja 
biedrība „Varakļõnīts” 
un Varakļānu novada 
kultūras un izglītības at-
balsta biedrība, aicinot 
uz atklātām sarunām 
par tautas un varas attie-
cībām Latvijā. Aicinājumi 
piedalīties tika izsūtīti vi-
siem vadošajiem masu medi-
jiem un Saeimas deputātiem. 

Foruma sarunās klātienē un Zoom 
platformā piedalījās Saeimas deputā-
ti Dagmāra Beitnere Le-Galla, Regīna 
Ločmele, Edmunds Teirumnieks, Ļu-
bova Švecova, Ieva Krapāne, Māris 
Možvillo, Armands Krauze, SKDS di-
rektors Arnis Kaktiņš, politologs, Eiro-
pas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs, 
Artis Kampars, Agris Bitāns, Linda Lie-
piņa, Gatis Zamurs, Varakļānu novada 
biedrību pārstāvji. Foruma galvenais 
mērķis – piesaistīt sabiedrības, pētnie-
ku un politiķu uzmanību, runājot par 
demokrātijas un identitātes pamatjau-

Vēlos rast 
skaidrību

Pirms 3 mēnešiem ie-
rakstītā vēstulē aizsūtīju 
„Varakļõnīti” bīskapam Kra-
valim. Lūdzu atsūtīt atbildi 
uz Jāņa Ščucka rakstu, arī 
par acīmredzamo melošanu 
TV tiešraidē, ka Kravalis nav 
aģitējis Saeimas deputātus 
balsot par Varakļānu nova-
da pievienošanu Rēzeknes 
novadam. Arī  Varakļānos 
dzirdamajām runām par 
viņa izmācīšanu par garīdz-
nieku par draudzes naudu. 
Klusums!

Griežos pie cien. Varakļā-
nu katoļu draudzes mācītāja 
ar lūgumu – rast skaidrību 
varakļāniešiem par Krava-
ļa izglītošanu par draudzes 
naudu un par draudzes 
māju pārdošanu kā Kravaļa 
īpašumu.

A. Mālnieks

Politiskās iniciatīvas forums Varakļānos
tājumu – vai varakļāniešiem 

ir tiesības pašiem izlemt 
savu likteni.

Izsekojot notiku-
mu gaitai, kā politiskā 
elite izrīkojās ar Vara-
kļānu novadu, Viktors 
Vilkaušs atzīmēja, ka 
visā ATR likuma izska-
tīšanas laikā neviens 

varas pārstāvis neiz-
rādīja interesi uzklau-

sīt varakļāniešu viedokli, 
neapmeklēja Varakļānus, 

retais reaģēja uz deputātiem 
adresētajām vēstulēm, tajā pašā laikā 
ieklausoties sagrozītā un melīgā in-
formācijā un to pieņemot par vienīgo 
pareizo. Ignorējot Satversmes tiesas 
lēmumu, deputātu vairākums nemai-
nīja savu viedokli. 

Žurnālists, publicists un filosofs, šī 
foruma idejas un īstenošanas autors 
Ilmārs Latkovskis savā izcilajā prezen-
tācijā aicināja iedziļināties demokrāti-
jas jautājumos, cik ļoti tiek uzklausīta 
tauta, kā tas tiek veikts, vai ir dialogs. 
Otrs ne mazāk svarīgs ir identitātes 
vai kultūrvēsturiskās piederības jautā-

jums. Šajā konfliktā saduras divas pa-
tiesības - kultūrvēsturiskās tradīcijas 
un administratīvi teritoriālā piederība. 
Administratīvi teritoriālais iedalījums 
nav vienmēr jāpielīdzina kultūrvēstu-
riskajam.

Arī pārējie foruma dalībnieki katrs 
pauda savu viedokli un atzina, ka ne-
pieciešama diskusija. Noslēgumā Va-
rakļānu novada pagaidu administrāci-
jas vadītājs Māris Justs atzīmēja, ka da-
žādie argumenti liek rosināt nākamo 
diskusiju par demokrātiju, atbildību un 
godīgumu. Viņs pateicās foruma dalīb-
niekiem un organizatoriem un aicināja 
uz turmpāko sadarbību.

Organizēt šādu pasākumu bija 
liels izaicinājums, tas bija nesavtīgs 
komandas darbs, tāpēc MILZĪGS PAL-
DIES IT komandai - Līnai Naglei, Jānim 
Veipam, Alvim Grudulam, Martai Jaun-
zemei, nosvērtajam un atbildīgajam 
moderatoram Uldim Siliņam, runas 
vīriem - Ilmāram Latkovskim, Viktoram 
Vilkaušam, visiem, kas palīdzēja un lī-
dzi juta.

Mēs varam! Varakļāniem būs būt!

Aina Jaunzeme

18. augustā Varakļānu pils muižā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona tradicio-
nālā pasākuma – Vidzemnieku dārza svētku – 10 gadu jubileja. Šogad tika godināti astoņi 
veiksmīgi uzņēmēji.

Varakļānu novada pašvaldība nominācijā „Eksportspēja" izvirzīja un sveica SIA „Bio-
core Ltd", kas attīsta palešu dēļu ražošanu degradētā teritorijā Murmastienes pagasta 
Inčārniekos.

Lepojamies!

Vidzemnieku dārza svētki Varakļānos!
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1. septembrī „Sprī-
dīša” saimē ar rudens 
vēstnešiem – asteru, dā-
liju un gladiolu pušķiem, 
durvis vēra Atkalredzē-
šanos svētkos  mazie 
un lielie audzēkņi, lai 
kopā ar savām skolotā-
jām drošā solī sāktu gūt 
jaunas zināšanas, no-
stiprinātu esošās pras-
mes, kompetencēs bals-
tītā izglītības procesā,  
atbilstoši savām spējām 
un vecuma īpatnībām.

 Kopā ar skolotājām 
bērniem jānoiet garš, 
piedzīvojumiem bagāts mācību gads, 
bet, lai šajā laikā bērni justos, ka viņu 
darbošanās “Sprīdītī” ir svarīga, vecā-
kiem arī jāiesaistās bērna ikdienā, 
jāseko līdzi un jālīdzdarbojas ar bēr-
nu arī mājās.

Ne jau tikai skolotāji un vecāki ir 
atbildīgi bērna izglītošanā, audzināša-
nā, katrs  „Sprīdīša” darbinieks iestādē 
sniedz savu kripatiņu mazajiem, lai viss 
mācību, rotaļu laiks noritētu raiti, inte-
resanti, droši, daudzpusīgi, veselīgi.

Bērnības svētki
28. augustā, kā katru gadu, notika  Bērnības svētki  4  – 9 gadus veciem 

bērniem. Šogad tika sumināti 11 bērni. Bērniem tika pasniegta Bērnības 
svētku apliecība un Varakļānu kultūras nama sarūpētās dāvaniņas.  Par 
jautru pasākumu norisi rūpējās Varakļānu lapsiņa ar saviem draugiem. 

Kripatiņa mazajiem...

Katrs kolektīvs ir kā smalka ķēdīte, 
kur ikviens posms ir vienlīdz svarīgs. 
Katru skaisto kristāla piekariņu tur 
smalkā ķēdīte! Šajā ķēdītē jeb kolek-
tīvā ir darbinieki, bez kuriem nebūtu 
iedomājama neviena darba diena – jo, 
darot savu darbu, tiek uzturēta tīrī-
ba un svaigums, tiek atrisinātas visas 
tehniskās problēmas, tiek gādāts par 
garšīgu un veselīgu ēdienu, visi do-
kumenti ir kārtībā, bērnudārza ārējā 
vide plaukst skaistumā, vienmēr tīra 

veļa un viss saremontēts, 
no jauna radīts,katra vēlmei 
pielāgots, tiek uzturēta dro-
ša vide. Un vēl darbam pa 
starpu tiek pateikts uzmun-
drinošs, arī nomierinošs 
vārds, uzslava mazajiem 
audzēkņiem... ikkatrs dar-
binieks ir līdzatbildīgs,  lai 
bērni te labi justos! Šos la-
bos vārdus šoreiz ir teikuši 
paši darbinieki –  viens par 
otru!

Un tāpēc PALDIES! – 
saimniecības daļas vadītājai, 
lietvedei, medmāsai, pavā-
riem, remontstrādniekam, 

veļas pārzinei, apkopējai, sētniekam, 
dežurantiem, skolotāju palīgiem..., jo

Pats darbiņš mani teiks, 
Pats gudrais padomiņš.... 
Lai šajā mācību gadā visi ķēdes 

posmi turās stingri kopā un bērni 
jūt, ka “Sprīdītī”viņi tiek gaidīti un 
mīlēti!

Veiksmīgu, sadarbīgu, drošu 
2021./22. mācību gadu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis”!

Metodiķe Aija



„VARAKĻõNĪTS” 2021. gada septembris8

Jālemj pašiem varakļāniešiem

Ilmārs Latkovskis ir dzimis un 
mācījies Varakļānos. Taču vidus-
skolu pabeidza Ogrē, kur dzīvo jop-
rojām. Visā  Latvijā pazīstams kā 
žurnālists (radio „Mikrofons”, laik-
raksts “Atmoda”, TV raidījumi “Tādi 
esam”, „Viss notiek”, “Saknes debe-
sīs”. Bijis 11. un 12. Saeimas depu-
tāts. Ilmārs ir arī diplomēts meditā-
cijas skolotājs.

Vai joprojām jūtaties varakļā-
nietis?

Dzimtās un bērnības vietas katrā 
cilvēkā atstāj neizdzēšamu iespaidu. 
Tādā ziņā noteikti esmu varakļānietis. 
Tiesa gan jau gandrīz pusgadsimtu 
man nav ciešākas saites ar Varakļā-
niem. Mājas sajūta man ir Ogrē, kur 
uzauguši mani bērni, kā arī apglabāti 
abi vecāki. Taču visa mana profesio-
nālā darbība ir saistīta ar Rīgu. Gan kā 
žurnālists, gan kā politiķis esmu bijis 
ciešā saskarsmē ar visas Latvijas dzīvi. 
Un tas ir cieši ietekmējis manu perso-
nību, manu identitāti. Pēdējos gados 
sapņos aizvien biežāk redzu bērnību, 
un tā nonāku Varakļānos. Zemapzi-
ņas saite ir ļoti spēcīga, taču jābūt ļoti 
uzmanīgam mēģinot to „mistiku” jeb 
kultūrvēsturisko identitāti salikt pa 
„pareizajiem” plauktiņiem, regulēt ar 
likumiem.

To uzsvērāt arī nesen Varakļā-
nos notikušajā pilsoniskajā forumā 
“Demokrātija un identitāte”.

Pirms pusotra gada mani uzrunā-
ja varakļānieši par savām nedienām 
sakarā ar administratīvi teritoriālās re-
formas likumu. Esmu šajā jautājumā 
pamatīgi iedziļinājies. Viskliedzošākais 
ir tas, ka varakļāniešu pašu viedokli ne 
tikai neņēma vērā, bet deputāti pieņē-
ma likumus, pat neuzklausot cilvēkus, 
par kuru dzīvi viņi lemj. Sēž savās is-
tabās pie datoriem un izlemj cilvēku 
likteņus. Tā ir pamatīga varas atsveši-
nātība no tautas. Varakļāniešiem pa-
šiem jāļauj lemt, vai viņi vēlas būt Ma-
donas vai Rēzeknes novadā. Diemžēl 
Saeimas nelāgais paraugs izdzīt cauri 
likumu ar spēka un intrigu palīdzību 
ir slikti atsaucies arī uz to, kā dažādu 
viedokļu varakļānieši attiecas cits pret 
citu.

Vai kaut ko var iebilst pret to, 
ka valsts administratīvi teritoriā-

Ex varakļānieši par Varakļānu novadu

lais iedalījums tomēr ir valsts aug-
stākās likumdošanas varas ziņā?

Jā, gala lēmums ir Saeimas kom-
petencē. Taču ir ļoti būtiski, cik demo-
krātiski tiek pieņemts šis lēmums, cik 
daudz uzklausa cilvēkus, vai iedziļinās 
viņu redzējumā, vai rēķinās ar viņiem. 
Bez tam Varakļānu gadījumā (pie 
Madonas vai Rēzeknes) nav nekādu 
pretrunu ar valsts kopīgajām attīstī-
bas interesēm. Valdības sākotnējais 
likumprojekts Varakļānus paredzēja 
pie Madonas. Varakļānieši neprasās 
nereāli pievienoties Rīgai, Cēsīm vai 
Mēnesim. Bez tam bija Satversmes 
tiesas spriedums, kas pateica, ka de-
putāti lēmuši prettiesiski.

Bet vai galu galā nav labs re-
zultāts, varakļānieši saglabāja paši 
savu novadu?

Tā ir viltīga liekulība varakļānie-
šiem iesmērēt tādu „muļķīšu gandarī-
jumu”. Ja iedziļināmies īstenotās teri-
toriālās reformas mērķos un nākotnes 
attīstībā, tad tik mazs novads ir lemts 
nīkuļošanai. Varakļāni tika upurēti 
kompromisam starp Prezidentu un 
Saeimu. Tā teikt, es (Prezidents) pa-
likšu savā vietā, jūs (Saeima) paliksiet 
savās vietās. Izskatās, ka tas ir atliktais 
variants, lai agri vai vēlu Varakļānus 
dabūtu pie Rēzeknes. Katrā ziņā de-
putāti ir pacentušies ar likumdošanas 
iestrādēm.

Varakļānu novada iekļaušanai 
Rēzeknes novadā viens no argu-
mentiem ir vēsturiskā taisnīguma 
atjaunošana. Starpkaru Latvijas lai-
kā Varakļāni bija Rēzeknes apriņķī.

Jā, Rēzeknes apriņķī bija arī Bar-
kava un Atašiene. Vai tāda vēsturiskā 
taisnīguma atjaunošanas dēļ būtu jā-
uzsāk arī karš par šo teritoriju pievie-
nošanu Rēzeknes novadam? Bez tam 

bīstams un muļķīgs ir sauklis, ka viss, 
kas ar mums noticis padomju laikos, 
tagad jāatzīst par nepareizu. Tad jau 
par nepareiziem vajadzētu atzīt arī vi-
sus tos, kuri padomju laikos ieguvuši 
vidusskolas un augstskolas izglītību. 

Un kā ir ar latgaliskās kultūr-
vēsturiskās piederības argumentu? 

Kultūrvēsturiskās piederības jeb 
identitātes jautājumi ir ļoti būtiski. 
Taču tos nevajadzētu kategoriski sa-
lāgot ar mūsdienu administratīvi teri-
toriālo iedalījumu un diktēt ar likumu. 
Arī trīs paaudžu varakļāniešu dzīve, 
saistoties ar Madonas virzienu, ir bū-
tiska viņu kultūrvēsturiskās identitātes 
sastāvdaļa. Rodas sajūta, ka Madonas 
virziena piekritēji vairāk orientējas 
uz varakļāniešu nacionālo latvisko 
identitāti, bet Rēzeknes virziens vai-
rāk uzsver latgalisko identitāti. Taču 
virzība uz Madonu nekādi nav traucē-
jusi latgalisko piederības sajūtu tiem, 
kuriem tā ir ļoti būtiska. Latgaliešiem 
nevajadzētu bēdāties, ka ar Varakļā-
niem viņiem kaut kas tiek atņemts, ja 
var priecāties, ka arī Madonas nova-
dam un pat Vidzemei ir latgalisks ak-
cents. Piederība Madonas novadam 
būtu labs impulss varakļāniešu īpašai 
identitātei, kas jau daļēji ir veidojusies 
– latgalieši ar vidzemnieku akcentu 
un vidzemnieki ar latgalisku akcentu. 
Arī Latvijai kopumā ir vajadzīgi tādi 
savienojošie, latviskajai identitātei at-
vērtie novadi. Strikti sadalītos lielajos 
novados Varakļāni var kļūt par nomali 
vieniem vai otriem. Tad tālāk zeltu un 
plauktu nievājošais dalījums „čiuļos” 
un „čangaļos”. 

Vai ir vienota latgaliskā identi-
tāte?

Es negribu un nevaru noliegt lat-
galisko. Bet es to nevaru arī salikt pa 
striktiem plauktiņiem. Tā vairāk ir izjū-
tu pasaule. Ko nu kurš saprot ar latga-
lisko identitāti? Viens  māti, otrs meitu, 
cits kleitu. Kā tava latgaliskā identitāte 
atšķiras no latviskās? Kā tās sadzīvo? 
Kāpēc daudzi Varakļānu iedzīvotāji 
savā mentalitātē jūtas tuvāki Barka-
vai vai pat Cesvainei, nevis Kārsavai? 
Kā tad runāt „pareizajam” latgalietim 
– „skūla” vai „škola”? Vispār tie ir ļoti 
interesanti mūsu reālās dzīves jautā-
jumi. Varakļāni varētu kļūt par identi-
tātes foruma centru visai Latvijai. Tas 
būtu tas pozitīvais, ko Varakļāni varētu 



„VARAKĻõNĪTS” 2021. gada septembris 9

Lai arī kopš 1981. gada dzīvoju 
Rīgā, un pēdējos gadus lielākoties, 
kopš mūsu neatkarības atjaunošanas, 
esmu pavadījis ārpus Latvijas, tomēr 
neesmu zaudējis sasaisti ar Varakļā-
niem un „Varakļānu saknes”. Varakļā-
nos dzīvo mana mamma, kuru cenšos 
regulāri apciemot, līdz ar to sekoju līdzi 
visām sabiedriskajām un politiskajām 
aktivitātēm un diskusijām, kuras ir iz-
raisījušās ap mūsu novadu. Sakarā ar 
to, ka mana mamma nāk no Rēzeknes 
apkārtnes un tur joprojām dzīvo daudzi 
mūsu radinieki un visādā ziņā mīļi cilvē-
ki, varu sevi pamatoti nedaudz pieskai-
tīt pie reģionālajiem ekspertiem. Zinu 
ne tikai ar ko līdzinās mācību iestādes 
„skūla” un „škola” apzīmējums, bet arī 
darbības vārdu pagātnes formas „pro-
goja”, „probrauce”, „rozstosteja” u.c. 
pielietojumu, kas nedaudz atšķiras no 
mūsu pusē lietotās sarunvalodas. Šīs 
atšķirības nav tās būtiskākās, kas var 
kalpot par argumentu diskusijās. Sva-
rīgākais motīvs, kurš skan cauri Mado-
nas reģiona atbalstītājiem, ir gadiem 
ilgā sasaite ar Madonu. Cik sevi atce-
ros, tad uz Madonu, Lubānu, Cesvaini 
mēs braucām, lai spēlētu basketbolu, 
futbolu, piedalītos rajona vēstures u.c. 
olimpiādēs, kara spēlēs “Kāvi” un citās 
muļķībās. Pilnīgi nekādi šāda vieda 
pasākumi un kontakti nenotika aus-
trumu virzienā, ar Rēzeknes rajonu. Es 
biju nosacīti otrās paaudzes pārstāvis, 
kurš izjuta šo piesaisti Madonai. Kopš 
šī laika Varakļānos ir nomainījušās jau 
neskaitāmas paaudzes, kuras, kā jū-

iegūt no negatīvā konflikta par piede-
rību Madonai vai Rēzeknei.

Dzirdēti arī argumenti, ka valsts 
drošības apsvērumu dēļ Varakļā-
nus vajagot pārliecinoši piešķirt 
Latgalei…

Tādu valodu runātāji nespēj atklāti 
paskaidrot, ko tad viņi īsti ar to domā. 
Daži nacionāli noskaņoti deputāti čuk-
stēja, ja latvisko Varakļānu valstiskā 
misija esot atšķaidīt krievisko Rēzek-
nes novadu. Tāds pamuļķi nekrietns 
cilvēku iedalījums „atšķaidītājios” un 
„atšķaidāmos”. Bez tam vēsture māca, 
cik bīstami ir nelielākām valstīm ļauties 
uzkurināt kāda  reģiona īpašo statusu. 
Sākumā runā par kultūras autonomi-
ju, par valodu, tad rodas ambīcijas par  
teritoriālo un pārvaldes autonomiju. 
Tas iet roku rokā ar apbižotības sajū-

tu, ar ienaidnieku meklēšanu. Sākas 
jukas. Kaimiņu lielvalstīm to tik vien 
vajag. Tāpēc esmu par vienotu Latviju 
un latviskumu, nevis par striktu noro-
bežošanos. 

Jūsu izvēle diezgan nepārprota-
mi nosveras par labu Varakļāniem 
Madonas novadā?

Es ar cieņu raugos arī uz tiem, kuri 
paši cienīgi izsaka  viedokli par labu 
Rēzeknei. Katram no mums pārliecība 
veidojas no atšķirīgas pieredzes, no 
atšķirīgām zināšanām, no atšķirīgām 
vēlmēm. Tas ir jāciena. Čābīgāk, ja aiz 
politiķu un kultūras cilvēku argumen-
tiem vīd kaut kādas intrigas vai savtī-
gās intereses. Man savā izvēlē ļoti bū-
tiska ir mana latviskā identitāte, kuras 
veidošanā Madonas virzienam ir nozī-
mīga loma. Bet arī šīsdienas skatījums 

uz kultūras, sadzīves, ekonomikas un 
politikas realitātēm man teic, ka Va-
rakļāniem jābūt Madonas novadā, un 
vēl vairāk – Vidzemes plānošanas re-
ģionā. Tās ir cieši saistītas lietas, un tas 
ir skaidri un gaiši jāapzinās un jāpasa-
ka. Vienlaicīgi tas nekādā gadījumā 
nenoliedz latgalisko kultūrvēsturisko 
piederību, ko jāļauj piedzīvot un kopt 
cilvēkiem, kuri to vēlas. Arī tas ir skaid-
ri jāapzinās un jāpasaka. Savstarpēja 
cieņa būs vajadzīga sadzīvošanai jeb-
kurā novadā – vai pie Rēzeknes, vai pie 
Madonas. Es esmu kategorisks tikai 
vienā jautājumā – lēmums jāpieņem 
pašiem varakļāniešiem. Politiķiem tas 
ir jārespektē. Un tas visu gan Varakļā-
nu novada cilvēku, gan Latvijas kopu-
mā interesēs.

tams, ir ļoti saaugušas ar Madonu un 
negrib zaudēt šīs saknes. 

Pilnībā pievienojos mūsu no-
vadnieka Ilmāra Latkovska intervijā 
paustajam, kur ļoti labi izklāstīti  fakti 
un  argumenti diskusijai ap Varakļānu 
novadu nākotni. Svarīgākais, kas būtu 
tiešām jāakcentē, ir tas, ka par Varakļā-
nu nākotni ir jālemj pašiem vietējiem 
iedzīvotājiem. Šajā sakarā vēlētos iz-
teikt patiesu atzinību un lepnumu par 
varakļāniešu aktivitātēm diskusijās un 
citās aktivitātēs, aizstāvot savas intere-
ses. Laikā, kad ne tikai Covid pandēmi-
jas, bet arī citu apstākļu dēļ, Latvijas ie-
dzīvotāju vidū valda zināma apātija un 
skepse attiecībā uz politiskajiem pro-
cesiem, Varakļānu iedzīvotāju aktivitā-
tes ir apbrīnas vērtas. To man ir pau-
duši daudzi kolēģi Ārlietu ministrijā. 
Šajā sakarā vēlētos pievienoties aicinā-
jumam Latvijas politiķiem attiecībā uz 
atbildīgiem lēmumiem. Lai arī kaut kā 

gribētos gūt papildus punktus cīņā par 
vietu 14. Saeimā, tas nedrīkst notikt, 
ignorējot elementārus demokrātijas 
principus. Ja netiks ievērota Varakļānu 
iedzīvotāju izteiktā vēlme, tas tikai var 
palielināt politiskās apātijas, skepses 
un ignorances līmeni Latvijā, kas var 
atstāt ietekmi ne tikai uz 14. Saeimas 
vēlēšanu rezultātiem.

Sakarā ar to, ka mana profesionā-
lā darbība ir saistīta ar ārpolitiku, tad 
nobeigumā nedaudz gribētu pieskar-
ties argumentam „vēsturiskās taisnī-
bas atjaunošana”, kuru ne tikai disku-
sijās, bet arī balsojot Saeimas sēdēs 
lieto politiķi. Kur sākas un kur beidzas 
Latgale? Vai līdz Aiviekstei? Varbūt arī 
tālāk, kur kādreiz mitušas latgaļu ciltis? 
Izskatās, ka kā „pēdējais bastions” poli-
tiskajā diskusijā ir tieši Varakļāni, tālāk 
savas vēlmes apturot.

 Netieši rodas neveselīgas asoci-
ācijas ar atsevišķiem kaimiņvalsts poli-
tiskās elites pārstāvjiem, kur izskan no-
žēla, ka „lielākā 20. gadsimta traģēdija 
ir PSRS sabrukums”, izskan aicinājumi 
atjaunot vēsturisko taisnību, atgādinot 
par Nīštates miera līgumu 1721. gadā, 
dažkārt par 1940. gada latviešu tautas 
vēsturisko izvēli un citām aplamībām. 
Nevaram jau vilkt paralēles ar diskusi-
jām par Varakļānu nākotni, taču šādas, 
tādas asociācijas rodas...

Lai mums visiem veicas, pieņemot 
pareizus lēmumus.

Aivars Groza
Latvijas Republikas Ārkārtējais un 

pilnvarotais vēstnieks Izraēlas Valstī 
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Antons Boldāns ir dzimis 1930. 
gada 20. septembrī Baltinavas pagas-
tā. Par priesteri ordinēts 1954. gada 
26. septembrī. Kopš 1996. gada ir 
prelāts (Praelatus honorarius). Kā vi-
kārs viņš ir kalpojis Bēržu un Varakļā-
nu draudzē, par prāvestu Ruskulovā, 
Kupravā un Liepnā, Malnavā, Ludzā, 
Stirnienē un Varakļānos.

Kļūt par garīdznieku Antons vēlē-
jās jau kopš bērnības, balstīdamies uz 
katoļu ticības mantojumu no vecākiem 

Antons Boldāns
(1930 – 2016)

Valdis Kokars dzimis 
1951. gada 10. septem-
brī Murmastienē. 1969. 
gadā beidzis Varakļā-
nu vidusskolu, pēc tam 
(1974) – Rīgas politeh-
niskā institūta Ķīmijas 
fakultāti ar inženiera 
ķīmiķa – tehnologa kva-
lifikāciju. Studējis aspi-
rantūrā pie RPI Orga-
niskās ķīmijas katedras. 
1979. gadā aizstāvējis 
ķīmijas zinātņu kandi-
dāta disertāciju „Lādiņa 
pārnese organisko jonu 
un iekšējo sāļu sistēmās.”  No 1989. 
gada – docents, no 1992. gada – ķī-

Zinātnieks  Valdis Kokars 
 (1951)

mijas zinātņu doktors  
(Dr. chem.), no 1998. 
gada – asociētais pro-
fesors Rīgas Tehniskajā 
Universitātē. 1995. – 
1996. gadā strādājis par 
vieszinātnieku Kanādas 
Vides tehnoloģijas cen-
trā. 

V. Kokars ir publicē-
jis vairāk nekā 50 zināt-
niskus darbus, ieguvis 
vairākas autorapliecī-
bas, ir vairāku patentu 
pieteikumu autors, mā-
cību metodisko darbu 

autors. V. Kokars ir ievēlēts par Rīgas 
Tehniskās universitātes Senāta locekli, 

vairāk nekā 20 gadus darbojas Latvijas 
Valsts skolēnu ķīmijas olimpiāžu orga-
nizācijas komitejā.

Apbalvots ar Gustava Vanaga pie-
miņas medaļu ķīmijā (2001), Paula Val-
dena piemiņas medaļu (2017). 2011. 
g. saņēmis AS „Grindeks” fonda prē-
miju par nozīmīgu ieguldījumu jaunu 
speciālistu izglītošanā. 2007. un 2013. 
gadā zinātniskie darbi atzīmēti starp 
Latvijas Zinātņu akadēmijas nosaukta-
jiem gada 10 nozīmīgākajiem Latvijas 
zinātnes sasniegumiem. V. Kokars ir 
LZA īstenais loceklis  (2018), RTU goda 
darbinieks (2019).

Materiālu apkopoja
Līga Osipova

A. Boldāns 85 gadu jubilejā 2015. gada 20.septembrīA. Boldāns sprediķa laikā.

un vecvecākiem. Ģimenē, kurā bija seši 
bērni, ik rītu un vakaru notika kopīga 
lūgšana. Intervijā „Katoļu Kalendāram 
2015” priesteris stāstīja: „Vienkārši 
domāju, ka palīdzēt cilvēkiem pie dvē-
seles pestīšanas – tas ir visvērtīgākais 
darbs. Tā pēc Viļakas vidusskolas beig-
šanas iestājos Rīgas Garīgajā seminā-
rā. Primīcijas Svētā Mise bija Pasienes 
baznīcā, jo tur bīskaps Pēteris Strods 
(rektors) lika pavadīt trīs vasaras, lai 
iemācos poļu valodu.”

Būdams pārliecināts kristietis un 
garīdznieks, Antons Boldāns ar savu 
paraugu iedvesmojis jauniešus un arī 
savas māsas trīs dēlus – brāļus Krava-
ļus – doties priesterības ceļā.

Mūžībā aizgāja 86 gadu vecumā 
2016. gada 16.oktobrī.  

Materiālu sagatavoja
Līga Osipova

Foto no Varakļānu Novada muzeja 
krājuma
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Ko lai saka, vasara atkal ir paskrē-
jusi zibens ātrumā un katrs varam 
atskatīties, ko esam tajā paveikuši, 
iemācījušies, apguvuši, vai vienkārši 
to izbaudījuši! Tomēr pēc piedzīvoju-
miem pilnas vasaras varam apgalvot, 
ka gan mēs, gan vēl trīsdesmit Vara-
kļānu vidusskolas bērni un jaunieši 
vasaru pavadīja  mazliet savādāk. Kā-
dēļ savādāk? Jo viņi piedalījās projektā 
PRO-DUK-TĪVS (līg.nr. 3-31-4/25), kurā 
bija iespēja pilnveidot sevi, apgūt jau-
nas zināšanas un prasmes, sociālizē-
ties, izpausties radoši un pavadīt laiku 
nepiespiestā gaisotnē.

 Biedrība „Varjaunieši” vēlas 
teikt lielu paldies visiem jaunie-
šiem, kuri bija atsaucības un ziņkā-
res pilni, lai teiktu „JĀ” šai iespējai 
un nebaidījās izmēģināt ko jaunu. 
Jaunieši, jūsu kompānija vienmēr 
uzlaboja garastāvokli! Kā arī liels 
paldies Anetei Urkai, „Jašas podi” 
Kristīnei Nicmanei un Dāvim Vec-
kalniņam, kā arī Obelisk Farm par 
darbu ar jauniešiem. Bez jums šis 
projekts nebūtu izdevies!

Ar šo fantastisko pasniedzē-
ju palīdzību jauniešiem bija iespēja 
apgūt foto uzņemšanas pamatus un 
izmēģināt tos arī praktiski, ielūkoties 
keramikas pasaulē un uzmeistarot pa-
šiem savus traukus, kā arī pagatavot 
dažādus gan zināmus, gan veselīgus, 
gan arī netradicionālākus ēdienus, lai 
tos pēc tam gardi notiesātu.

Arī biedrībai „Varjauniesi” šie vasa-
ras mēneši bija atklājumiem pilni, bet 
viņu ceļš šeit neapstājas. Šis projekts 
ir kā pirmais atspēriena solis biedrības 
darbībai un šī bija viena lieliska piere-
dze, kas noteikti dos motivāciju sadar-
boties ar jauniešiem arī turpmāk!

„Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001" „Atbalsts 

Projekts PRO-DUK-TĪVS

Izsole

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai" (PuMPuRS)".

Varakļānu novada pašvaldība, re-
ģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 
13, Varakļānos, rīko pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Saules ielā 18, Va-
rakļānos, Varakļānu novadā, kadastra 
numurs 7017 001 0256, mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Nekustamais īpa-
šums sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu  7017 001 
0256, platība – 5585 m2. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – individu-

ālo dzīvojamo māju apbūve.
Nekustamā īpašuma izsoles sāku-

ma cena – 4500,00 EUR, izsoles solis – 
50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģis-
trēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 
2021. gada 24. septembrim plkst. 16.00 
jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu 
novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles 
noteikumos minētos dokumentus un  
Varakļānu novada pašvaldības, reģis-
trācijas Nr. 90000054750, norēķinu 
kontā Nr. LV25HABA0001402041751, 

AS SWEDBANK, kods TRELLV22 jāie-
maksā nodrošinājuma nauda 450,00 
EUR apmērā un  reģistrācijas nauda 
5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2021. gada 27. sep-
tembrī plkst. 14.00 Varakļānu no-
vada pašvaldības ēkā,  ņemot vērā 
valstī esošo epidemioloģisko situā-
ciju, izsoles vieta var tikt mainīta. 
Papildu informācija par izsoli pieejama 
pa tālr. 64860840, e-pasts: varaklani@
varaklani.lv un interneta vietnē www.
varaklani.lv.
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 Sveicam Jauno mācību gadu uzsākot!
Skolotājiem un skolēniem  novēlam saglabāt 1. septembra pozitīvās 
emocijas, enerģiju, aizrautību, prieku visa mācību gada garumā!
Vecākiem – enerģiju, izturību, sapratni! 
 Varakļānu Novada muzeja kolektīvs

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA

VARAKĻĀNU
 KATOĻU BAZNĪCĀ

26.09. sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, pa-
rastā liturģiskā gada laika XXVI svētdie-
na, Ražas svētki
01.10. Pirmā mēneša piektdiena.
plkst. 8.00 – Vissv. Sakramenta adorāci-
ja, Vissv. Jēzus Sirds litānija, Rožukronis 
vissvētās Janavas Marijas godam, plkst. 
9:00 – sv. Mise 
03.10. ADORĀCIJAS SVĒTDIENA, parastā 
liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
07.10. Svētā stunda no plkst. 17.00 ,
sv. Mise plkst. 18.00
10.10. ADORĀCIJAS SVĒTDIENA, ROŽU-
KROŅA KARALIENES ATLAIDAS
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, Euharistis-
kā procesija
16.10. Salikta svētā Mise par miruša-
jiem Varakļānu baznīcā plkst. 15.00
Svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un 
11.00, pēc pirmās sv.Mises rožukroņa 
lūgšanas; darba dienu svētā Mise no 
pirmdienas līdz piektdienai (izņemot 1. 
oktobri) plkst. 18.00, sestdienās plkst. 
8.00. Oktobrī katru dienu pirms vakara 
sv.Mises plkst.17.00 rožukroņa lūgša-
nas

Varakļānos, 
Lubānas ielā 4

piedāvā pakalpojumus:
apavu remonts;• 
somu remonts;• 
smalks apģērba remonts;• 
rāvējslēdžu iešūšana • 
vējjakām, jakām;
šujmašīnu remonts;• 
datoru remonts;• 
nažu un šķēru asināšana.• 

Darba laiks:
PIRMDIENĀS, TREŠDIENĀS, 
CETURTDIENĀS, PIEKTDIENĀS 
9.00 – 15.00

Mob. T. 25951702

Rudens krāso pīlādžkokus sārtus,
Gājputni ar vasaru projām trauc.
Bet tev mūžība ver miera vārtus
Sāpes rimst un lielais klusums sauc.
 (L. Sāgameža-Nāgele) 

Pieminam mūžībā aizgājušos 
augustā: 

Monika Strušele – 84
Antoņina Indāne – 90
Osvalds Strods – 87
Staņislavs Taukuls – 86

APAVU 
DARBNĪCA

25. septembrī
plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst.  16.00 Sila kapos
plkst.  18.00 Stirnienes kapos
2. oktobrī
plkst.  14.00  Lielstrodu kapos
plkst.  15.00 Trizelnieku kapos
plkst.  16.00 Vecumnieku kapos
plkst.  17.00 Cauņu kapos
16. oktobrī
plkst.  17.00 Varakļānu kapos

SVECĪŠU VAKARI

Iespiests:

2021. gada Nr. 9 (320)

480 eks.

Izdevējs: Biedrība "Varakļõnīts", 
reģ. Nr. 40008032894
A/S Swedbank, 
konta nr. LV25HABA000140J041764
Jaunatnes iela 2, Varakļāni
Redaktore: M. Jaunzeme
e-pasts: biedriba.varaklonits@gmail.com 

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

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


